
Overzicht participatieperiode 2016

Ik weet dat de Schriften waar zijn
‘Want mijn ziel verlustigt zich in de Schriften, en mijn hart overweegt ze’ (2 Nephi 4:15).



II

Instructies voor de participatieperiode 
en het kinderprogramma in 
de avondmaalsdienst
Geachte jeugdwerkpresidiums en dirigentes,

De Schriften zijn het woord van God. Als u met een gebed in uw hart de Schriften bestudeert en de 
Schriftuurlijke beginselen en deze instructies toepast, wordt u geestelijk voorbereid om de kinde-
ren in uw jeugdwerk in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen. U kunt ook de Schriften 
gebruiken om de kinderen begrip bij te brengen van de evangeliebeginselen die u dit jaar behan-
delt, zoals het heilsplan, de zending van Jezus Christus, de rol van de profeten, de herstelling van 
de kerk en de zegeningen van de tempel. Met behulp van de Schriften kunt u de Geest uitnodigen 
en een sfeer scheppen waarin de kinderen de invloed van de Heilige Geest kunnen voelen. Door 
die invloed kunnen alle jeugdwerkkinderen zeggen: ‘Ik weet dat de Schriften waar zijn.’

Wij danken u voor uw trouwe inzet. Wij bidden voor u en wij hebben vertrouwen in uw vaar-
digheid om de kinderen lief te hebben en ze in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen.

Het algemeen jeugdwerkpresidium

Instructies voor de participatieperiode

Evangelieonderricht
Gebruik dit boekje om voor elke participatiepe-
riode een les van een kwartier voor te bereiden. 
U kunt de wekelijkse les aanvullen met ander 
goedgekeurd materiaal van de kerk, zoals het 
onderdeel voor kinderen in de Liahona. U kunt de 
volgende richtlijnen gebruiken om uw lessen voor 
te bereiden en te geven. 

Liefde voor de kinderen. Laat de kinderen merken 
dat u ze liefhebt door hun naam te leren en op 
de hoogte te zijn van hun interesses, talenten en 
behoeften.

Met de Geest de leer behandelen. Bid om leiding 
tijdens de voorbereiding van de lessen en streef 
naar een sterker getuigenis van de beginselen die u 
behandelt. Dan kunt u beter met de Geest lesgeven.

Leergierigheid stimuleren. Dit boekje is niet alleen 
bedoeld om te weten wat u moet behandelen, maar 
ook hoe u les kunt geven en leergierigheid kunt sti-
muleren. U zult de leer effectiever behandelen als u 
in iedere les de volgende drie adviezen opvolgt:

 1. Stel vast wat de leer is. Breng de leer die 
de kinderen moeten leren duidelijk ter sprake. 
Bedenk manieren om dat verbaal en visueel 
te doen. (Zie de lessen van de eerste week in 
maart en de eerste week in juli voor enkele 
voorbeelden.) 

 2. Bevorder begrip. Zorg ervoor dat de kinde-
ren de leer beter begrijpen door verschillende 

lesmethoden te gebruiken die de kinderen bij 
de les betrekken, zoals liedjes zingen, rollen-
spellen doen en voorlezen van teksten uit de 
Schriften.

 3. Moedig toepassing aan. Geef de kinderen de 
kans om de leer in hun dagelijks leven toe te pas-
sen. Overweeg hoe zij hun gevoelens over de leer 
kunnen uiten of er een doel bij kunnen stellen.

Dit boekje bevat volledige lessen voor enkele 
weken van het jaar. Voor de andere weken staan 
er ideeën in, maar geen volledige lessen. Vul die 
ideeën aan met uw eigen ideeën. U kunt ideeën 
bedenken door de andere lessen in dit boekje te 
lezen. Als er een vijfde zondag in de maand is, 
kunt u die gebruiken om voorgaande lessen te 
herhalen. De Geest kan u leiden als u bij de les 
passende activiteiten voorbereidt.

Werk samen met de dirigente als u uw lessen 
voorbereidt. Het zingen van liedjes bekrachtigt de 
leerstellingen die u behandelt. U kunt af en toe leer-
krachten met hun klas uitnodigen om u bij bepaalde 
onderdelen van het evangelieonderricht te helpen.

In sommige lessen wordt u aangemoedigd om 
gastsprekers uit te nodigen. U hebt toestemming 
van uw bisschop of gemeentepresident nodig 
voordat u iemand daartoe uitnodigt.

In de lessen staan verscheidene ideeën die u kunt 
gebruiken om uw onderwijsvaardigheid te verbe-
teren. In de lessen staan ook afbeeldingen om u 

Schriftuur: Als kinderen 
worden aangemoedigd om 
uit de Schriften te leren, 
zullen ze een levenslange 
liefde voor het woord van 
God ontwikkelen. Bedenk 
iedere week manieren 
om de kinderen aan te 
moedigen hun Schriften 
te gebruiken. Sommige 
kinderen hebben geen 
Schriften. Andere kin-
deren kunnen nog niet 
lezen. De leeractiviteiten 
in dit programma en de 
onderwijsideeën op de 
pagina’s 8, 13 en 24 geven 
u enkele ideeën om aan 
de hand van de Schriften 
les te geven.

Visuele hulpmiddelen: 
Veel visuele hulpmiddelen 
in dit boekje zijn te vinden 
op sharingtime. lds. org. In 
het onderdeel voor kinde-
ren in de Liahona en op 
friend. lds. org kunt u hulp-
middelen voor specifieke 
onderwerpen vinden. Deze 
hulpmiddelen kunt u ook 
afdrukken en gebruiken.

Het schilderij is te vinden op  
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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Hulpmiddelen: In het 
onderdeel voor kinde-
ren in de Liahona, het 
kinderkamerboek en het 
Evangelieplatenboek kunt 
u aanvullend lesmateriaal 
vinden, zoals kleurplaten, 
verhalen en activiteiten. 
U kunt die hulpmiddelen 
gebruiken om uw lessen 
aan te vullen.

te laten zien hoe een activiteit eruitziet. Hoewel 
het belangrijk is om uw onderwijsvaardigheden 
te verbeteren, wordt de Geest door uw geeste-
lijke voorbereiding en getuigenis uitgenodigd om 
deze leerstellingen in het hart van de kinderen te 
bevestigen.

Zangperiode 
De muziek in het jeugdwerk moet een eerbie-
dige sfeer scheppen, over het evangelie gaan en 
ertoe bijdragen dat de kinderen de invloed van 

de Heilige Geest voelen en de vreugde die met 
zingen gepaard gaat. Twintig minuten van de 
participatieperiode dient voor zingen en muziek 
te worden gebruikt. Dan hebt u voldoende tijd om 
nieuwe liedjes te leren en ervoor te zorgen dat de 
kinderen plezier in het zingen hebben.

In dit boekje staat een nieuw liedje dat de kinde-
ren dit jaar moeten leren (zie p. 28). Er is ook een 
hoofdstuk met de titel ‘Muziek in het jeugdwerk’ 
(zie pp. 26–27) en er zijn aanvullende ideeën om 
de kinderen liedjes te leren (zie p. 7). 

Richtlijnen voor het kinderprogramma in de avondmaalsdienst

Onder leiding van de bisschop of gemeentepre-
sident wordt het kinderprogramma in de avond-
maalsdienst tijdens het vierde kwartaal van het 
jaar gepresenteerd. Bespreek de voorlopige plan-
nen in het begin van het jaar met de raadgever van 
de bisschop of gemeentepresident die verantwoor-
delijk is voor het jeugdwerk. Leg het uiteindelijke 
programma ter goedkeuring aan hem voor.

Zorg ervoor dat de kinderen het programma aan 
de hand van de maandelijkse thema’s presenteren. 
Maak in de loop van het jaar aantekeningen van 
toespraken en ervaringen van de kinderen om die 
eventueel in de presentatie te gebruiken. Als u zich 
voorbereidt om de kinderen te laten vertellen wat 

ze dit jaar over het thema hebben geleerd, bedenk 
dan manieren waarop zij de aanwezigen kunnen 
helpen om zich op de behandelde leerstellingen te 
concentreren. Een lid van de bisschap kan het pro-
gramma met enkele woorden afsluiten.

Als u de presentatie voorbereidt, houd dan de vol-
gende richtlijnen in gedachten:

• Zorg ervoor dat de repetities geen onnodige 
tijd van de lessen of gezinnen in beslag nemen.

• Visuele hulpmiddelen, kostuums en media-
presentaties zijn niet gepast voor een 
avondmaalsdienst.

Voorbereiding: Bid 
om leiding en stel u 
open voor de Geest bij 
de voorbereiding van de 
participatie periode. Als 
u met de Geest uw lessen 
voorbereidt en geeft, zal 
Hij getuigen van de waar-
heid die u behandelt. (Zie 
OGGR, 13.)

De liedjes in dit 
programma kunnen door 
grote of kleine groepen 
gezongen worden, als 
solo of duet, door een 
gezin of begeleid door 
een snaarinstrument. 
Zorg ervoor dat de 
kinderen de woorden 
goed kennen en vanuit 
hun hart zingen.

Hulpmiddelen in dit boekje

In het boekje worden de volgende afkortingen 
gebruikt:

KL Kinderliedjes

OGGR Onderwijzen — geen grotere roeping

Veel lessen bevatten ideeën voor het gebruik van 
afbeeldingen. U kunt afbeeldingen vinden in het 
Evangelieplatenboek, in de Evangelieplaten, in de pla-
tenpakketten bij de jeugdwerklesboeken, in de tijd-
schriften van de kerk en online op images. lds. org.  

Leerplan 2016

Het algemene leerplan
Kinderkamer: Ziet uw kleinen; Zonnestraaltjes: 
Jeugdwerk 1; KGW 4–7: Jeugdwerk 2; Helden 8–11: 
Jeugdwerk 4

Het basisleerplan
Zonnestraaltjes: Jeugdwerk 1; KGW 4–7:  
Jeugdwerk 2; Helden 8–11: Jeugdwerk 4
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De Schriften zijn het woord van God
‘Vergast u aan de woorden van Christus; want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij 
behoort te doen’ (2 Nephi 32:3).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: De Schriften zijn het woord van God.

De leer introduceren: Breng verschillende boe-
ken (zoals een kookboek, een verhalenboek en een 
schoolboek) mee naar het jeugdwerk. Vraag enkele 
kinderen om deze boeken en de Schriften aan het 
jeugdwerk te laten zien. Laat de kinderen de over-
eenkomsten en verschillen tussen de boeken en 
de schrijvers bespreken. Bespreek dat de Schriften 
uniek zijn omdat ze door profeten van God zijn 
geschreven en het woord van God bevatten.

Begrip bevorderen: Vertel de kinderen dat 
we in de kerk vier boeken met Schriftuur gebrui-
ken: de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en 

Verbonden en de Parel van grote waarde. Leg uit 
dat we ze de ‘standaardwerken’ noemen. Vertel de 
kinderen iets over ieder boek. Vertel ook enkele 
verhalen of leringen uit ieder boek. Speel een 
memoryspel (zie OGGR, 160) met de namen van 
de standaardwerken en afbeeldingen die een ver-
haal of lering uit ieder boek voorstellen.

Toepassing aanmoedigen: Laat enkele kinde-
ren vertellen wat hun lievelingstekst of lievelings-
verhaal is. Moedig ze aan om te vertellen wat ze 
van het lezen in de Schriften geleerd hebben. Geef 
uw getuigenis van de Schriften.

Week 2: Wij moeten ons aan de woorden van Christus vergasten.

Begrip bevorderen en toepassing  
aanmoedigen: Leg uit dat de Heer actiewoorden 
gebruikt om te beschrijven hoe we de Schriften 
moeten bestuderen. Hang de volgende woorden en 
zinsneden op posters in het lokaal: vergasten (zie 
2 Nephi 32:3); verzamelen (zie LV 84:85); zorgvul-
dig onderzoeken (zie Mosiah 1:7); vasthouden (zie 
1 Nephi 15:24). Bedenk creatieve manieren om 
deze ideeën aan de kinderen uit te leggen. U kunt 
de kinderen bijvoorbeeld vragen om het verschil 
te laten zien tussen peuzelen en vergasten. Laat ze 
vervolgens bespreken wat dat met Schriftstudie 
te maken heeft. U kunt de kinderen ook vragen 
waarom ze de hand van een ouder ‘vasthouden’ 
op een drukke marktplaats. Laat ze vervolgens 
uitleggen hoe ze zich aan de Schriften kunnen 
vasthouden en waarom dat net zo belangrijk is als 
het vasthouden van de hand van een ouder.

Toepassing aanmoedigen: Moedig de kinde-
ren en leerkrachten aan om gewoontegetrouw de 
Schriften te bestuderen. Leg uit dat kinderen die 
in de Schriften hebben gelezen hun naam op een 
papiertje mogen schrijven dat aan een papieren 
ketting wordt toegevoegd. Vertel ze dat als de ket-
ting langer wordt, ook hun kennis van de Schrif-
ten toeneemt. U kunt de ketting in een ‘schatkist’ 
bewaren (die doos kan ook gebruikt worden om 
te bespreken wat ‘verzamelen’ in de bovenstaande 
activiteit betekent). Moedig de kinderen aan om te 
vertellen wat voor doel ze gesteld hebben om met 
het gezin de Schriften te bestuderen.

Lied: ‘Als ik luister met 
mijn hart’
(pagina 28 in dit boekje)

Deze ketting kan een 
visuele herinnering 

zijn aan de groei die we 
doormaken als we de 
Schriften bestuderen.

Jaarlijkse uitdaging: 
Geef de kinderen gedu-
rende het jaar de kans om 
te vertellen wat ze van 
hun schriftstudie hebben 
geleerd. Dan kunnen de 
kinderen over hun erva-
ringen vertellen en kun-
nen ze anderen motiveren 
om thuis hun Schriften te 
bestuderen.

CHALLENGEUITDAGING
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Kleine groepen: In 
kleine groepen krijgen 
meer kinderen de kans om 
deel te nemen (zie OGGR, 
164). Kinderen zitten al 
in groepen. Deze groepen 
kunnen gebruikt worden 
voor kleine groepsactivitei-
ten. Leerkrachten kunnen 
ervoor zorgen dat iedereen 
meedoet en eerbiedig blijft.

Alle kinderen erbij 
betrekken: Overweeg 
manieren om ervoor te 
zorgen dat alle kinderen 
in uw jeugdwerk gedu-
rende het jaar met succes 
hun Schriften bestuderen. 
Kinderen die bijvoorbeeld 
thuis geen hulp krijgen, 
kunnen in de gelegenheid 
worden gesteld om in de 
kerk te lezen en hun naam 
aan de papieren ketting toe 
te voegen.

Week 3: De woorden van Christus zullen ons alle dingen zeggen die wij 
behoren te doen.

Begrip bevorderen: Blinddoek een kind. Laat 
een ander kind ergens in het jeugdwerklokaal een 
afbeelding van Jezus Christus omhooghouden. 
Laat het geblinddoekte kind proberen om zonder 
hulp de afbeelding te vinden. Herhaal de activi-
teit, maar laat deze keer twee kinderen een stok, 
touw of koord vasthouden om de roede van ijzer 
voor te stellen, die het geblinddoekte kind naar 
de afbeelding van Christus leidt. Laat het kind de 
roede naar de afbeelding volgen. Vraag: ‘Hoe is het 
vasthouden van de roede met het bestuderen van 
de Schriften te vergelijken?’ (Zie 1 Nephi 15:23–
25.) Vertel over enkele voorvallen in uw leven 
waarbij u door de Schriften wist wat u moest 
doen. Leg uit hoe u door gehoorzaamheid aan de 
leringen in de Schriften dichter bij de  
Heiland bent gekomen.

Uitdaging Week 4: Ik kan te weten komen dat de Schriften waar zijn.

Begrip bevorderen: Neem één of twee voor-
werpen mee om de kinderen iets te leren over het 
gebruik van hun vijf zintuigen. U kunt bijvoor-
beeld een vrucht of een bloem meenemen, of u 
kunt wat muziek laten horen. Geef enkele kinde-
ren de kans om te zien, te ruiken, aan te raken, 
te proeven of te horen. (U kunt deze activiteit in 
kleine groepen doen zodat ieder kind de kans 
krijgt om mee te doen. Laat zien dat we de 
Schriften ook kunnen zien, aanraken, 
ruiken en horen, maar om er een 
getuigenis van te krijgen, moeten 
we van de Geest een bevestiging 
krijgen. Zing met de kinderen 
‘Lees, denk en bid’ (KL, 66). Laat 
ze tijdens het zingen luisteren 
of ze drie dingen horen die we 

kunnen doen om de Geest uit te nodigen te getui-
gen dat de Schriften waar zijn. Laat de kinderen 
handgebaren bedenken voor de woorden lees, denk 
en bid. Herhaal het lied, en gebruik de handgeba-
ren in plaats van de woorden.

Toepassing aanmoedigen: Laat een afbeelding 
van Moroni zien en lees Moroni 10:4–5 voor. Laat 

enkele kinderen iets vertellen over hun gevoe-
lens voor de Schriften. Ze kunnen ook 

vertellen wat ze hebben gedaan om 
thuis in de Schriften te lezen. (Vraag 

van tevoren enkele kinderen zodat 
ze tijd hebben om zich voor te 
bereiden.) Moedig de kinderen 
aan om thuis aan hun ouders 
hun getuigenis van de Schriften 
te geven.

Met behulp van aanschouwelijk onderwijs 
kunnen de kinderen op een eenvoudige, 

vertrouwde manier beginselen gaan 
begrijpen. (Zie OGGR, 177–178.)
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Februari Het plan van onze hemelse Vader 
wordt in de Schriften uitgelegd
‘Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand 
te brengen’ (Mozes 1:39).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Onze hemelse Vader heeft een plan voor mij.

De leer introduceren: Laat de kinderen een 
afbeelding van een huis zien. Leg uit dat huizen-
bouwers een bouwtekening moeten hebben om 
een huis te kunnen bouwen. Vraag: ‘Waarom is het 
belangrijk om een plan te hebben en te volgen?’ 
Laat de Schriften zien en vertel de kinderen dat het 
plan van onze hemelse Vader in de Schriften wordt 
uitgelegd. Zet op het bord: ‘Onze hemelse Vader 
heeft een plan voor mij.’ Zeg deze zin samen op.

Begrip bevorderen: Zet de volgende vragen op 
het bord:

• Wie ben ik?

• Waar kom ik vandaan?

• Waarom ben ik hier?

• Wat gebeurt er met me na de dood?

Geef ieder kind een vel papier met een van de vol-
gende woorden erop: wie, waar, waarom of wat. Lees 
samen de eerste vraag die op het bord staat, en laat 
de kinderen met het woord wie opstaan. Zing ‘Ik ben 
een kind van God’ (KL, 2–3), en vraag de kinderen 
die staan hoe ze de vraag zouden beantwoorden. 
Herhaal dat voor iedere vraag en gebruik de vol-
gende liedjes: waar: ‘Lang geleden in de hemel’ (KL, 
144); waarom: ‘Ik werk mee aan Gods plan voor mij’ 
(KL, 86); wat: ‘Is Jezus werk’lijk opgestaan?’ (KL, 45). 
Getuig dat het plan van onze hemelse Vader ons 
geluk zal brengen.

Week 2: Jezus Christus heeft de aarde voor mij geschapen.

Begrip bevorderen: Bespreek met de kinde-
ren wat voor dingen in hun dagelijks leven een 
bepaalde volgorde hebben, zoals het strikken van 
een veter of zich bedklaar maken. Leg uit dat in de 
Schriften staat dat Jezus de aarde in een bepaalde 
volgorde heeft geschapen. Deel de kinderen op in 6 
groepjes en geef ieder groepje een tekst waarin een 
dag van de schepping wordt beschreven (zie Mozes 
2). Laat ieder groepje tekeningen van hun dag 
maken. Vraag ze om de tekeningen aan de andere 
kinderen te laten zien en uit te leggen wat er op die 
dag is geschapen. Laat de kinderen hun tekeningen 
in de juiste volgorde op het bord hangen.

Toepassing aanmoedigen: Vraag de kinderen: 
‘Welke schepping is voor jou erg belangrijk?’ Geef 
ieder kind een beetje brooddeeg (zie OGGR, 162, 
voor een recept van brooddeeg). Laat de kinderen 
het deeg gebruiken om de schepping te maken die 
voor hen belangrijk is. (Als u geen brooddeeg kunt 
maken, kunnen de kinderen een tekening maken.) 
Laat de kinderen in hun groepjes tonen wat ze heb-
ben gemaakt of getekend en waarom die schepping 
belangrijk voor hen is. Zing ‘Mijn hemelse Vader is 
goed voor mij’ (KL, 16).

Lied: ‘Ik werk mee aan 
Gods plan voor mij’
(KL, 86–87)

Getuigenis: Op ieder 
moment tijdens de les 
kan de Geest door een 
kort getuigenis worden 
uitgenodigd. Dat kan heel 
eenvoudig onder woorden 
worden gebracht: ‘Ik weet 
dat het plan van onze 
hemelse Vader ons geluk-
kig zal maken.’ Of het kan 
een formeel getuigenis zijn 
dat begint met: ‘Ik wil mijn 
getuigenis geven.’ (Zie 
OGGR, 43–44.)

Begrip bevorderen: 
Als kinderen aan anderen 
vertellen wat ze in het 
jeugdwerk hebben geleerd, 
wordt hun begrip en getui-
genis van de leer versterkt. 
U kunt ze daartoe in de 
klas de gelegenheid geven, 
en ze aanmoedigen om 
thuis te vertellen wat ze 
geleerd hebben.
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Ik volg  
Gods plan 

door:

Week 3: Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader.

De leer introduceren: Zet de volgende zin op 
het bord: ‘Het gezin staat centraal in het plan van 
onze hemelse Vader.’ Bespreek wat de zin bete-
kent. Wis de zin uit. Zeg de eerste twee woorden 
op en laat de kinderen die herhalen. Zeg dan de 
eerste vier woorden op en laat de kinderen die 
herhalen. Ga daarmee door totdat de kinderen de 
hele zin kunnen herhalen.

Begrip bevorderen: Vraag van tevoren enkele 
kinderen om een gezin uit de Schriften uit te beel-
den. Bedenk van ieder gezin enkele aanwijzingen 
(bijvoorbeeld, voor Adam en Eva: ‘Ons gezin was 
het eerste gezin op aarde’; Abraham en Sara: ‘We 
waren erg oud toen we een kind kregen’; en Lehi 

en Sariah: ‘We staken de oceaan over om naar het 
beloofde land te gaan’). Geef de kinderen de aan-
wijzingen. Zorg zo mogelijk ook voor eenvoudige 
kostuums. Laat de kinderen die een gezin uit de 
Schriften uitbeelden naar voren komen, één groep 
tegelijk. Laat ze hun aanwijzingen voorlezen en 
laat de andere kinderen raden wie ze voorstellen. 
Nadat elk gezin geïdentificeerd is, laat u de kin-
deren zien waar ze in de Schriften meer over de 
gezinnen kunnen leren. Vertel dat ieder gezin het 
plan van onze hemelse Vader volgde.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
nadenken over de goede eigenschappen in hun 
gezin. Laat ze in groepjes of in het hele jeugdwerk 
iets over die eigenschappen vertellen.

Week 4: Ik volg Gods plan.

Begrip bevorderen: Laat enkele bonen of 
steentjes zien en een lege pot met een glimlachend 
gezicht erop. Vertel de kinderen dat het plan van 
onze hemelse Vader ons de vrijheid geeft om voor 
goed of kwaad te kiezen. Leg uit dat goede keu-
zen tot vrijheid en geluk leiden, maar dat slechte 
keuzen tot gevangenschap en ongeluk leiden (zie 
2 Nephi 2:27). Vraag de kinderen: ‘Welke geboden 
onderhoud je als je Gods plan volgt?’ Geef ieder 
kind dat op de vraag reageert een boon. 
Zet hun antwoorden op het bord. 
Laat ieder kind met een boon 
vertellen hoe gehoorzaamheid 
aan het gebod dat hij of zij 
heeft genoemd, tot geluk leidt. 
Laat het kind dan zijn of haar 
boon in de pot stoppen. Geef 
uw getuigenis dat we gelukkig 
zullen zijn als we ervoor kie-
zen om Gods plan te volgen.

Toepassing  
aanmoedigen: Maak van 
grote vellen papier voor elke 

klas een vaandel. Zet op het vaandel: ‘Ik volg Gods 
plan door:’. Leg uit dat het 
plan van onze hemelse Vader 
ons de vrijheid biedt om 
voor goed of kwaad te kie-
zen, en dat onze dagelijkse 
keuzen belangrijk zijn voor 
ons geluk. Laat de kinderen 
als klas samenwerken om op 
hun vaandel te schrijven 

of te tekenen hoe 
ze het plan van 

onze hemelse 
Vader kunnen 
volgen. Moedig ze 
aan om ook hun naam op het vaan-
del te zetten. Laat iedere klas vertel-
len wat ze op hun vaandel hebben 
getekend of geschreven. Laat de 
kinderen door het lokaal marcheren 
terwijl ze hun vaandel vasthouden 
en zingen ‘Ik kan een held zijn’ 
(KL, 85). Hang de vaandels in het 
jeugdwerklokaal.

Leid de energie van de 
kinderen in goede banen 
door gepaste bewegingen, 

zodat ze er actief bij 
betrokken blijven. 

Activiteiten  
aanpassen aan de leef-
tijd van de kinderen in uw 
jeugdwerk (zie OGGR, 
110–116). Met de tweede 
activiteit in week 3 kun-
nen de oudere kinderen 
de groepen bijvoorbeeld 
vragen stellen die met ja 
of nee beantwoord kun-
nen worden in plaats van 
ze naar de aanwijzingen 
te laten luisteren van de 
gezinnen uit de Schriften 
die ze vertegenwoordigen.

Het vaandel is te vinden  
op sharingtime. lds. org

Het glimlachende gezicht is te  
vinden op sharingtime. lds. org
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Onze hemelse Vader spreekt 
tot ons door zijn profeten
‘Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, (…) hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de stem van 
mijn dienstknechten, dat is hetzelfde’ (LV 1:38).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1 en 2: Profeten spreken namens onze hemelse Vader.

De leer introduceren: Laat een kind naar voren 
komen. Zeg tegen de andere kinderen dat ze zijn 
of haar instructies moeten opvolgen. Fluister het 
kind eenvoudige instructies in, zoals: ‘Zeg dat ze 
hun handen op hun hoofd moeten leggen’ of ‘Zeg 
dat ze zachtjes hallo tegen de persoon naast zich 
moeten zeggen.’ Herhaal dat met enkele andere 
eenvoudige instructies, en eindig met ‘Zeg dat ze 
hun handen moeten vouwen.’ Vraag de kinderen 
hoe ze wisten wat u van ze verwachtte. Leg uit dat 
onze hemelse Vader en Jezus Christus boodschap-
pen naar mensen op aarde sturen door tot hun 
dienstknechten te spreken, die de boodschappen 
aan de mensen doorgeven. Vraag: ‘Wie zijn de 
dienstknechten die namens onze hemelse Vader 
en Jezus Christus spreken?’ Laat de kinderen 
samen opzeggen: ‘Profeten spreken namens onze 
hemelse Vader.’

Begrip bevorderen: Plak vóór het jeugdwerk 
onder enkele stoelen een afbeelding van een pro-
feet en wat tekstverwijzingen waaruit blijkt wat hij 
heeft gedaan of gezegd. Mogelijke voorbeelden: 
Noach (Genesis 6:13–14; 7:5, 7–10); Mozes (Exo-
dus 14:8–9, 13–14, 21–22); Samuël de Lamaniet 

(Helaman 14:1–8; 16:1–3); en Joseph Smith (LV 
89). Laat de kinderen onder hun stoel kijken of 
er een afbeelding onder zit. Deel de kinderen op 
in groepjes, met één afbeelding per groep. Laat ze 
een rollenspel over hun profeet voorbereiden en 
presenteren. Laat de andere groepen raden welke 
profeet ze uitbeelden. Bespreek hoe de mensen 
de boodschap van de profeet ontvingen en wat de 
gevolgen waren.

Begrip bevorderen: Maak een ‘Rad van profe-
ten’ zoals in het onderstaande voorbeeld. Deel het 
rad in acht gedeelten, met op ieder deel de naam 
van een profeet uit het lied ‘Volg de profeet’ (KL, 
58–59). Laat een kind het rad draaien. Vertel in 
het kort iets over die profeet op het rad (gebruik 
de tekstverwijzingen bij 
het lied op p. 59 van Kin-
derliedjes ). Zing dan het 
couplet over die profeet in 
het lied ‘Volg de profeet’. 
Laat een ander kind het 
rad draaien, en herhaal de 
activiteit zolang u daar tijd 
voor hebt.

Week 3: We worden door een levende profeet geleid.

Begrip bevorderen: Knip een vel papier in vie-
ren en leg die op een foto van de huidige profeet. 
Schrijf op de achterkant van ieder deel een lering 
van de profeet. (Zoek in conferentieverslagen van 
de Liahona op waarover de profeet onlangs heeft 
gesproken.) Laat een kind een van de stukken 
papier weghalen en de lering uitbeelden. Laat de 
andere kinderen raden 
wat hij of zij uitbeeldt. 
Herhaal dat met de 
andere leringen. Laat 
een exemplaar van de 
Liahona zien en leg uit 
dat we de woorden van 
de profeet kunnen lezen.

Toepassing aanmoedigen: Laat een kind 
opstaan en deze uitspraak afmaken: ‘Ik zal de pro-
feet volgen door (…).’ Laat een ander 
kind de uitspraak van het eerste kind 
herhalen en er een andere manier 
aan toevoegen om de profeet te vol-
gen. Ga daarmee door zolang u tijd 
hebt, en moedig de kinderen aan 
om zoveel mogelijk ideeën van de 
andere kinderen te herhalen.

Lied: ‘Wees eerlijk  
en trouw’
(KL, 81)

Eerbied: Kinderen zijn 
meer geneigd om eerbiedig 
te zijn als ze bij het leer-
proces betrokken worden. 
Bij de activiteiten in week 
1 en 2 zijn veel kinderen 
betrokken. De kinderen 
die niet aan het rollen-
spel deelnemen, worden 
erbij betrokken terwijl 
ze ernaar kijken. (Zie 
OGGR, 82–83.)

Het rad is te vinden op  
sharingtime. lds. org
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START

STOP LANG-
ZAAM

START

Week 4: We zijn veilig als we de profeet volgen.

Begrip bevorderen: Maak eenvoudige verkeers-
borden met ‘Stop’, ‘Langzaam’ en ‘Start’. Kies drie 
kinderen uit om de borden vast te houden. Laat 
ze hun bord omhooghouden als de dirigente hen 
op de schouder tikt. Vertel dat ‘Start’ betekent dat 
ze gaan zingen, dat ‘Stop’ betekent dat ze stop-
pen met zingen en dat ‘Langzaam’ betekent dat ze 
langzaam gaan zingen. Laat de dirigente met de 
kinderen het lied ‘Wees eerlijk en trouw’ zingen 
(KL, 81).

Leg uit dat de borden ons veilig houden en ons 
voor gevaar waarschuwen. Leg vervolgens uit dat 
de aanwijzingen van de profeet met de borden te 
vergelijken zijn omdat onze hemelse Vader ons 
beschermt en zegent als we Hem volgen. Deel de 

kinderen op in drie groepen. Laat in iedere groep 
een leerkracht of een ouder kind een kort verhaal 
vertellen over een moment waarop hij of zij (of 
iemand uit de Schriften) werd beschermd omdat hij 
of zij de profeet volgde. Laat de groepen dan naar 
een andere leerkracht gaan om een ander verhaal te 
horen. Moedig ze aan om het refrein van ‘Volg de 
profeet’ te zingen terwijl ze naar de volgende leer-
kracht gaan. Geef uw getuigenis van de zegeningen 
die we ontvangen als we de profeet volgen.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
hun eigen verkeersborden tekenen en daarop note-
ren hoe ze de leringen van de hedendaagse profeten 
gaan opvolgen. Laat ze de borden mee naar huis 
nemen als herinnering om de profeet te volgen.

Hulpmiddelen voor de dirigente

Om de kinderen ‘Wees eerlijk en trouw’ te leren 
(KL, 81), kunt u het volgende doen:

• Laat een foto van de huidige profeet zien en 
bespreek in het kort enkele aanwijzingen die 
hij heeft gegeven. Zeg tegen de kinderen dat in 
het lied dat ze gaan leren wordt uitgelegd hoe 
belangrijk het is om de profeet te volgen.

• Deel de kinderen op in groepjes. Geef iedere 
groep een of twee regels van het lied en laat ze 
een ezelsbruggetje bedenken om de woorden te 
onthouden. Laat iedere groep hun ezelsbrugge-
tje aan de andere kinderen leren.

Liedjes: Als kinderen 
over een leerstelling zin-
gen, kunnen ze die beter 
leren en onthouden. Kin-
deren leren ook beter als 
ze iets zien of een activiteit 
doen die bij de muziek 
hoort. De ideeën van deze 
maand omvatten enkele 
verschillende manieren 
om dat te doen. Overweeg 
soortgelijke ideeën als u 
andere lessen voorbereidt. 
(Zie OGGR, 165–167.)

Als u de kinderen een lied leert, gebruik 
dan uw hand om de melodie aan te geven. U 
kunt uw hand hoger of lager houden als de 

toonhoogte verandert (zie OGGR, 166–167).

Kinderen zijn meer geneigd 
om leerstellingen toe te 

passen als ze zelf hebben 
bedacht hoe ze dat kunnen 

doen. Kinderen ervaren 
ook liefde en erkenning 

als hun ideeën door 
leerkrachten en andere 

kinderen worden herhaald.

De vormen zijn te vinden op sharingtime. lds. org
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April Jezus Christus is mijn 
Heiland en Verlosser
‘Wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid 
aan de wetten en verordeningen van het evangelie’ (Geloofsartikelen 1:3). 

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Jezus Christus was uitverkoren om onze Heiland te worden.

De leer introduceren: Zet op het bord: ‘Jezus 
Christus was  om onze Heiland te worden.’ 
Verspreid de letters u, i, t, v, e, r, k, o, r, e en n in het 
lokaal. Laat de kinderen de letters ontcijferen om 
de zin af te maken. Laat ze Mozes 4:2 lezen om 
hun antwoord te controleren. Lees gezamenlijk de 
uitspraak op het bord.

Begrip bevorderen: Bereid drie woordstroken 
voor met een van de volgende vragen daarop over 
‘Lang geleden in de hemel’ (KL,144):

 1. Wie stelde aan iedereen in de hemel een plan 
voor voordat we op aarde kwamen?

 2. Wie zei: ‘Vader, zend mij, en de heerlijkheid zij 
de uwe’?

 3. Wat overwon Jezus door het plan van de Vader 
te volgen?

Laat de kinderen het eerste couplet van het lied 
zingen, en opstaan als ze het antwoord op de eerste 
vraag zingen. Bespreek vervolgens enkele andere 
dingen die ze uit dat couplet hebben geleerd. Over-
weeg het couplet opnieuw te zingen nadat u het 
hebt besproken. Herhaal dan de activiteit met de 
andere coupletten en vragen.

Week 2: Jezus Christus is mijn volmaakte voorbeeld.

De leer introduceren: Maak enkele eenvoudige 
gebaren en laat de kinderen u nadoen, zoals in 
uw handen klappen, uw armen boven uw hoofd 
uitstrekken of op de plaats lopen. Vraag de kinde-
ren wat ze geleerd hebben door het voorbeeld van 
een ander te volgen (hoe je bijvoorbeeld een bed 
moet opmaken of een spel moet spelen). Zet op 
het bord: ‘Jezus Christus is mijn volmaakte voor-
beeld.’ Geef uw getuigenis dat Christus de enige 
persoon op aarde is geweest die ons het volmaakte 
voorbeeld heeft gegeven om te volgen. Laat de 
kinderen de zin samen opzeggen.

Toepassing aanmoedigen: Hang enkele 
afbeeldingen op van Jezus die anderen liefheeft en 
dient. Zet ‘Jezus had iedereen lief’ en ‘Jezus diende 
anderen’ op het bord. Teken een hart en een hand 
onder deze zinsneden. Zeg dat we het voorbeeld 
van Jezus moeten volgen door anderen lief te 

hebben en te dienen. Geef ieder kind een vel papier 
en laat ze een hart of een hand tekenen. Laat ze 
dan schrijven of tekenen wat ze kunnen doen om 
het voorbeeld van Jezus te volgen. Laat de kinderen 
iets over hun ideeën vertellen en hang hun vellen 
papier naast de afbeeldingen van Jezus. Zing ‘Ik wil 
graag als Jezus worden’ (KL, 40–41).

Een lied naar keuze uit 
Kinderliedjes

Teksten uit het hoofd 
leren is een hulpmiddel 
om kinderen evangelie-
beginselen bij te brengen. 
De Geest kan de kin-
deren deze woorden in 
tijden van nood helpen 
herinneren. (Zie OGGR, 
176–177.)

Liedjes: In de jeugd-
werkliedjes komen evan-
geliebeginselen op zo’n 
manier aan de orde dat 
de kinderen ze hun hele 
leven zullen herinneren. 
(Zie OGGR, 165–167.)
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Nephi

Aanschouwelijk 
onderwijs kan gebruikt 
worden om interesse op te 
wekken, om de aandacht 
van de kinderen erbij te 
houden of om een evan-
geliebeginsel te intro-
duceren. (Zie OGGR, 
177–178.) Als u het beno-
digde materiaal niet heeft 
voor het aanschouwelijk 
onderwijs dat in week 3 
wordt beschreven, gebruik 
dan materiaal dat wel 
voorhanden is. U kunt 
bijvoorbeeld een vuile 
hand met zeep wassen om 
die schoon te maken.

‘Het is vaak gemakkelijker om een bepaald evangeliebeginsel te 
begrijpen als het in een verhaal wordt uitgelegd.’ (OGGR, 55.)

Week 3: Door de verzoening van Christus kunnen alle mensen verlost worden.

De leer introduceren: Deel de kinderen op in 
groepjes en geef elke groep een zinsnede uit het 
derde geloofsartikel. Laat iedere groep in de juiste 
volgorde gaan staan en hun zinsnede opzeggen. 

Laat vervolgens het hele jeugdwerk opstaan en het 
hele geloofsartikel opzeggen.

Begrip bevorderen: Geef uw getuigenis dat een 
van de manieren waarop de verzoening van Jezus 
Christus ons verlost, is dat ze ons van zonden 
bevrijdt. Laat een glas helder water zien en leg uit 
dat het iemand voorstelt die vrij van zonde is. Doe 
een druppeltje kleurstof in het water. Bespreek dat 
de kleurstof zich door het water verspreidt en dat 
het niet langer schoon en helder is. Leg uit dat we, 
net als het water, onrein worden als we zondigen. 
Doe dan een paar druppels bleekwater in het glas 
om het water weer schoon te maken. Leg uit dat als 
we ons bekeren, de verzoening ons van onze zon-
den reinigt en we vergeving ontvangen. Laat een 
afbeelding van Christus in Gethsémané zien. Laat 
de kinderen vertellen wat ze over die afbeelding 
weten. Geef uw getuigenis van de liefde die Jezus 
Christus voor ons heeft en dat Hij bereid was om 
de prijs voor onze zonden te betalen.

Toepassing aanmoedigen: Met behulp van de 
lesmethoden in dit boekje vertelt u de kinderen wat 
bekering inhoudt: spijt hebben, om vergeving vra-
gen, goedmaken wat we verkeerd gedaan hebben en 
het niet meer doen. (Zie Jeugdwerk 3, 46–49.)

Week 4: Jezus Christus is herrezen, en ik zal ook herrijzen.

Begrip bevorderen: Vertel aan de hand van 
platen in het kort het verhaal van de dood van 
Jezus. (Zie Mattheüs 27:33–60; Markus 15:22–46; 
Lukas 23:33–53; Johannes 19:17–42.) Laat de 
kinderen zich afvragen hoe de familieleden en 
vrienden van Jezus zich gevoeld moeten hebben 
toen Hij stierf. Vraag van tevoren enkele kinderen 
(of volwassenen) om tijdens het jeugdwerk een 

verhaal te vertellen van een van de getuigen van de 
opstanding van Christus, zoals Maria Magdalena 
(zie Johannes 20:11–18), Petrus en Johannes (zie 
Johannes 20:2–10), de discipelen (zie Johannes 
20:19–22; Lukas 24:33–53), Thomas (zie Johannes 
20:24–29), en de Nephieten (zie 3 Nephi 11:8–17). 
Geef ze naambordjes om aan te geven welk ver-
haal ze vertellen.

Het schilderij is te vinden op  
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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Mei De Kerk van Jezus Christus is hersteld
‘[Ik zag] twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een 
van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor 
Hem! ’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.)

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: De Kerk van Jezus Christus is hersteld.

De leer introduceren: Schrijf vóór het jeugd-
werk het zesde geloofsartikel op het bord. Laat de 
kinderen hun ogen dichtdoen. Vertel dat de men-
sen na de dood van Jezus Christus erg goddeloos 
werden en dat zijn evangelie en het priesterschap 
van de aarde werden weggenomen. Leg uit dat die 
periode de afval wordt genoemd, dat de mensen 
in geestelijke duisternis leefden — alsof hun ogen 
geestelijk gesloten waren — totdat Jezus zijn kerk 
door middel van Joseph Smith herstelde. Houd een 
afbeelding van het eerste visioen omhoog en laat 
de kinderen hun ogen opendoen. Leer met de kin-
deren het zesde geloofsartikel uit het hoofd door 
het samen met hen op te zeggen. Wis verscheidene 

woorden uit en blijf dat doen totdat alle woorden 
zijn uitgewist en de kinderen het geloofsartikel uit 
het hoofd hebben geleerd.

Begrip bevorderen: Maak woordstroken voor 
alle taken in het onderstaande schema. Zet de 
namen van de ambten op het bord (zoals in het 
voorbeeld), en laat een kolom in het midden leeg 
om de taken in te vullen. Deel de kinderen op in vijf 
groepen en geef elke groep een van de woordstro-
ken met ‘Taken’. Laat elke groep hun woordstrook 
op de juiste plek op het bord hangen. Bespreek dat 
de herstelde kerk dezelfde soort leiders heeft als de 
kerk toen Jezus Christus op aarde was. 

NAAM IN DE  
OORSPRONKELIJKE 

KERK
TAKEN NAAM IN DE  

HERSTELDE KERK

Apostel Een bijzondere getuige van Jezus Christus Apostel

Profeet Spreekt de wil van onze hemelse Vader Profeet

Herder Leidt een kleine groep heiligen Bisschop

Leraar Onderwijst in het evangelie Leraar

Evangelist Geeft bijzondere zegens Patriarch

Week 2: Joseph Smith is de profeet van de herstelling.

Begrip bevorderen: Verzamel enkele afbeel-
dingen over de herstelling van de kerk. Deel de 
zin ‘Joseph Smith is de profeet van de herstelling’ 
in net zoveel gedeelten op als dat u afbeeldingen 
hebt. Maak voor ieder woord of zinsnede een 
woordstrook (zie het voorbeeld). Deel de kinde-
ren op in groepen en geef iedere groep een van de 

woordstroken, een afbeelding en een tekstverwij-
zing die beschrijft wat er op de afbeelding gebeurt. 
Laat de kinderen de teksten lezen en bespreken 
wat er op de afbeelding gebeurt. Laat dan iedere 
groep hun verhaal aan de rest van het jeugdwerk 
vertellen. Bespreek de rol van Joseph Smith in elk 
voorbeeld. Laat de kinderen zich afvragen wat voor 

Lofzang: ‘Ere de  
man’, eerste en  
derde couplet
(Lofzangen, nr. 24)

Verschillende  
leeftijdsgroepen: Plan 
uw participatieperioden 
om zowel de oudere als 
de jongere kinderen erbij 
te betrekken. In de tweede 
activiteit in week 1 kunt u 
bijvoorbeeld vingerpoppe-
tjes gebruiken om de jonge 
kinderen de twee namen 
te helpen onthouden. In de 
activiteit in week 2 kunt u 
de jonge kinderen in klas-
sen verdelen en kunnen de 
leerkrachten hun de verha-
len te vertellen en die met 
ze bespreken door naar de 
afbeeldingen te wijzen en 
vragen te stellen. GJS 1:5–13 GJS 1:14–20 GJS 1:30–35 GJS 1:34–35, 67 GJS 1:68–73 LV 109:2–4

Joseph  Smith  is de  profeet  van de  herstelling.

De woordstroken en afbeeldingen zijn  
te vinden op sharingtime. lds. org

De vingerpoppetjes zijn te vinden 
op sharingtime. lds. org

De woordstroken zijn te vinden op sharingtime. lds. org
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Gedurende de activiteit in 
week 4 hebt u de kans om 
het begrip van de kinderen 
te toetsen. De herhaling 
kan hun begrip versterken.

Over gevoelens  
praten: Geef de kinderen 
de kans om iets te zeggen 
over hun gevoelens voor 
het evangelie. Daardoor 
wordt de Geest uitgenodigd 
en gaan de kinderen beter 
begrijpen hoe ze de lerin-
gen kunnen toepassen. (Zie 
OGGR, 63–65.)

invloed de gebeurtenis op hun leven kan hebben. 
Hang elke afbeelding en woordstrook in de juiste 

volgorde op het bord. Als alle woordstroken op het 
bord hangen, leest u samen de zin.

Week 3: Het Boek van Mormon is eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus.

Begrip bevorderen: Lees samen de titel van het 
Boek van Mormon op de titelpagina. Lees de vol-
gende teksten voor en laat de kinderen hun hand 
opsteken als ze een andere naam van de Heiland 
horen: 2 Nephi 19:6; Alma 5:38; 3 Nephi 5:26. Als 
de kinderen de namen opnoemen, zet u ze op het 
bord. Kies enkele namen en leg uit hoe de Heiland 
die rol vervult.

Toepassing aanmoedigen: Geef ieder kind een 
boekenlegger met daarop de woorden: ‘Het Boek 
van Mormon is eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus.’ Laat ze de boekenlegger versieren 
en in hun Schriften gebruiken. U kunt enkele kin-
deren iets laten vertellen over hun doel om gere-
geld de Schriften te bestuderen (zie januari, week 
2). U kunt ze iets laten vertellen over bepaalde 
Schriftgedeelten die ze hebben gelezen.

Week 4: Het priesterschap is hersteld.

De leer introduceren: Laat de kinderen iets 
zien wat op elektriciteit werkt. Laat dan zien dat 
het zonder de juiste energie niet werkt. Laat een 
kind een afbeelding omhooghouden van Christus 
die zijn apostelen ordent. Leg uit dat de kerk van 
Christus zonder de kracht van het priesterschap 
niet werkt. Laat het kind de afbeelding achter zijn 
of haar rug houden. Leg uit dat na de dood van de 
apostelen van Christus het priesterschap verloren 
ging. Laat een ander kind een afbeelding van de 
herstelling van het priesterschap omhooghouden. 
Geef uw getuigenis dat God het priesterschap door 
middel van Joseph Smith heeft hersteld.

Begrip bevorderen: Laat iemand LV 107:1 voor-
lezen, en laat de kinderen goed luisteren hoe de 
twee priesterschappen genoemd worden. Hang op 
het bord een afbeelding van de herstelling van het 
Aäronisch priesterschap en een afbeelding van de 
herstelling van het Melchizedeks priesterschap. Zet 

Aäronisch of Melchizedeks boven de desbetreffende 
afbeelding. Bespreek wie deze priesterschappen 
herstelden, en aan Joseph Smith verleenden (zie 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:72). Laat enkele 
afbeeldingen zien van priesterschapsverordenin-
gen, zoals de doop, de bevestiging, het avondmaal 
ronddienen, het avondmaal zegenen en de zieken 
genezen. Laat de kinderen de afbeeldingen doorge-
ven terwijl ze ‘Het priesterschap is hersteld’ (KL, 60) 
zingen. Stop de muziek willekeurig en laat de kin-
deren die een afbeelding vasthebben bij het woord 
Aäronisch of Melchizedeks gaan staan, om te laten 
zien welk priesterschap nodig is om die verordening 
te verrichten. Herhaal als u daar tijd voor hebt.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
bedenken hoe het priesterschap hen tot zegen is. 
Laat ze een bedankkaartje of –foto maken om aan 
een priesterschapsdrager te geven die zij kennen 
(zoals een bisschop, leerkracht, vader of zendeling).

Het schilderij is te vinden op  
sharingtime. lds. org

De boekenleggers zijn te vinden op 
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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Juni Door de eerste beginselen en 
verordeningen van het evangelie is het 
mogelijk om bij God terug te keren
‘Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste, geloof in de Heer Jezus 
Christus; ten tweede, bekering; ten derde, doop door onderdompeling tot vergeving van zonden; ten vierde, 
handoplegging voor de gave van de Heilige Geest’ (Geloofsartikelen 1:4).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Door ons geloof in Jezus Christus kunnen we Hem liefhebben, 
vertrouwen en zijn geboden onderhouden.

De leer introduceren en begrip  
bevorderen: Zet ‘Door ons geloof in Jezus Chris-
tus kunnen we Hem liefhebben, vertrouwen en 
zijn geboden onderhouden’ op het bord. Laat de 
kinderen wat zaadjes zien. Vraag: ‘Wat kunnen 
deze zaadjes worden?’ ‘Hoe weten jullie dat deze 
zaadjes zullen groeien?’ ‘Wat moeten we doen om 
ze te laten groeien?’ Leg uit dat ons geloof in Jezus 
Christus, net als een zaadje, kan groeien als wij 
het verzorgen. Bespreek wat we kunnen doen om 
ons geloof te versterken, en leg uit dat we daardoor 

Jezus Christus 
zullen liefhebben 
en vertrouwen, en 
zijn geboden zul-
len onderhouden. 
Zing ‘Geloof’ (KL, 
60–61). Bedenk 
eenvoudige hand-
gebaren bij het 
eerste couplet.

Week 2: Bekering leidt tot vergeving.

De leer introduceren: Laat de kinderen in 
hun Schriften Leer en Verbonden 58:42–43 lezen. 
Vraag ze wat er gebeurt als we ons van onze zon-
den bekeren. (Laat de kinderen zo mogelijk die 
teksten in hun Schriften markeren.) Vertel de 
kinderen in het kort over Enos (zie Enos 1:1–4), 
en laat een kind Enos 1:5–8 voorlezen. Geef uw 
getuigenis dat het door de verzoening van Jezus 
Christus mogelijk is om vergeving van onze zon-
den te ontvangen.

Begrip bevorderen: Leg uit dat mensen die zich 
hebben bekeerd en vergeving van hun zonden heb-
ben ontvangen, een verlangen hebben om God te 

dienen. Deel de kinderen op in drie groepen, en 
geef elke groep een van de volgende afbeeldingen 
en tekstverwijzingen: Alma doopt in de wateren 
van Mormon (Mosiah 17:2–4; 18:1–17); Jona 
( Jona 1–3); de Anti- Nephi- Lehieten begraven hun 
zwaarden (Alma 23:4–18; 24:6–19). Leg uit dat 
deze verhalen over mensen gaan die zich van hun 
zonden bekeerden en de Heer dienden. Laat iedere 
groep hun teksten bestuderen en een rollenspel 
voorbereiden en presenteren waaruit blijkt dat deze 
mensen zich bekeerden en de Heer dienden (door 
in het evangelie te onderwijzen, zendingswerk te 
doen en weigeren te vechten).

Een lied naar keuze uit 
Kinderliedjes

Herhaling: Kinderen 
leren door herhaling. U 
kunt het aanschouwelijk 
onderwijs in week 1 uit-
breiden met het beginsel 
geloof. Doe de zaadjes in 
een pot en breng af en toe 
de groeiende plant mee 
naar het jeugdwerk. Vertel 
de kinderen wat u hebt 
gedaan om de plant te 
helpen met groeien. Verge-
lijk het verzorgen van een 
zaadje met het verzorgen 
van ons geloof in Jezus 
Christus.

Het schilderij is te vinden op  
sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld


13

Als u kinderen in 
demonstraties gebruikt, 

kunt u hun aandacht 
erbij houden en kunnen 

ze beter leren. Met 
deze activiteit leren de 
kinderen bijvoorbeeld 

het beginsel om elkaars 
lasten te dragen.

Schriftuur: Het is belang-
rijk dat de kinderen het 
evangelie uit de Schriften 
leren (zie OGGR, 50–51). 
Laat de kinderen naar 
ieder woord wijzen terwijl 
u een tekst voorleest. Laat 
jongere kinderen hun hand 
opsteken als ze een bepaald 
woord of een bepaalde zin-
snede horen.

Week 3: Als ik me laat dopen, sluit ik een verbond met God.

Begrip bevorderen: Laat een kind naar voren 
komen en zijn of haar handen uitstrekken. Leg 
een boek in iedere hand. Lees Mosiah 18:7–11. 
Leg uit dat een van de verbonden die we bij de 
doop sluiten, luidt dat we ‘elkaars lasten 
[…] dragen, opdat zij licht zullen 
zijn.’ Vraag het kind dat de boeken 
vasthoudt of zijn of haar armen al moe 
worden. Laat twee andere kinderen hel-
pen om zijn of haar handen op te houden. 
Bespreek enkele lasten die de kinderen 
kunnen hebben, zoals geplaagd worden, 
ziek zijn, zich alleen voelen of moeite op 
school hebben. Vraag de kinderen hoe zij 
elkaars lasten kunnen verlichten.

Toepassing aanmoedigen: Vertel de kinde-
ren dat de doop de poort is van het pad dat naar 
het eeuwige leven leidt (zie 2 Nephi 31:17). Hang 
aan de ene kant van het lokaal een afbeelding van 

een kind dat gedoopt wordt. Hang aan de andere 
kant van het lokaal een afbeelding van de Heiland, 
en leg uit dat deze afbeelding het eeuwige leven 
voorstelt. Zeg tegen de kinderen dat we op het pad 

naar het eeuwige leven blijven als we onze 
doopverbonden naleven. Bespreek in het 
kort deze verbonden (Christus indachtig 

zijn, de geboden onderhouden en ande-
ren helpen). Geef ieder kind een vel papier 

met een KGW- schild erop getekend. Laat 
de kinderen op hun vel papier een gebod 
schrijven met behulp waarvan ze hun 
doopverbond kunnen naleven (ze mogen 
een tekening maken om het gebod weer te 

geven). Laat een kind zijn of haar vel papier op de 
grond leggen, tussen de twee afbeeldingen in. Help 
de kinderen zo mogelijk met het vinden van het 
gebod in hun Schriften, en lees het samen. Herhaal 
totdat de kinderen een pad tussen de afbeeldingen 
hebben aangelegd.

Week 4: De Heilige Geest troost en leidt me.

Begrip bevorderen: Deel de kinderen op in 
groepjes en geef elke groep een vel papier met 
daarop de volgende teksten:

• ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik zal u van 
mijn Geest meedelen, die uw verstand zal ver-
lichten, die uw ziel met  zal vervullen 
(LV 11:13).

• ‘Indien gij langs de weg [de doop] binnengaat 
en de Heilige Geest ontvangt, [zal] Hij u alle 
dingen  die gij behoort te doen’ (2 Nephi 
32:5).

• ‘De Trooster, de Heilige Geest, […] zal u in 
alles  en u in herinnering brengen  
wat Ik u gezegd heb’ ( Johannes 14:26).

• ‘Stel uw vertrouwen in die Geest die u ertoe 
beweegt   — ja, recht te 
doen, ootmoedig te wandelen,   

; en dat is mijn Geest’ (LV 11:12).

• ‘En door de macht van de Heilige Geest kunt 
gij    van alle dingen kennen’ 
(Moroni 10:5).

Laat de kinderen de teksten opzoeken en de ont-
brekende woorden invullen. Laat ze vervolgens 
bespreken wat ze uit deze teksten kunnen leren 
over de manier waarop de Heilige Geest ons kan 
helpen. Laat ze iets over een ervaring vertellen 
waarbij de Heilige Geest hen hielp.

Toepassing aanmoedigen: Vertel de kinderen 
dat de Heilige Geest ons op veel manieren helpt. 
Zing ‘De Heilige Geest’ (KL, 56). Laat de kinderen 
hun hand opsteken als ze zingen over een manier 
waarop de Heilige Geest hen kan helpen. Stop het 
lied en bespreek wat ze over de Heilige Geest heb-
ben geleerd. Zing verder en bespreek verder. Vertel 
over een moment waarop de Heilige Geest u heeft 
getroost of geleid.

Het uitreikblad is te vinden op sharingtime. lds. org

Het logo is te vinden op 
sharingtime. lds. org
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De tempel is 

worden.

verzegeld  

wij aan elkaar 
gebouw waar 

een heilig

Juli De tempel is een huis van God
‘Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in 
de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.’ (‘Het gezin: een 
proclamatie aan de wereld’, derde alinea.)

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: God heeft zijn volk geboden om tempels te bouwen.

De leer introduceren: Laat een foto van een 
tempel zien en schrijf op het bord: ‘De tempel is 

.’ Laat de kinderen het eerste couplet zingen 
van ‘Ik kijk graag naar de tempel’ (KL, 99). Laat 
ze hun armen vouwen als ze de woorden zingen 
die de zin op het bord afmaken. Vraag ze wat de 
tempel is (het huis van God). Zoek samen met 
de kinderen het woord ‘Tempel’ op in de Gids bij 
de Schriften (pp. 193–194). Laat ze uitspraken 
opzoeken die uitleggen dat een tempel letterlijk 
een huis van de Heer is en dat God zijn volk altijd 
heeft geboden om tempels te bouwen.

Begrip bevorderen: Bereid aanwijzingen voor 
over de tempels die gebouwd zijn door Mozes (zie 
Exodus 25:1–2, 8–9), Nephi (zie 2 Nephi 5:16), en 
Joseph Smith (zie LV 124:31) en hun volgelingen. 

Bijvoorbeeld: ‘Onze tempel werd een tabernakel 
genoemd en we namen die mee op reis’ (Mozes) 
of ‘We bouwden een tempel toen we Jeruzalem 
hadden verlaten en de zee over waren gestoken’ 
(Nephi). Kies drie kinderen uit om deze profeten 
voor te stellen en laat ze hun aanwijzingen aan 
het jeugdwerk voorlezen. Laat de andere kinderen 
raden wie elk kind voorstelt. Als ze een profeet 
juist hebben geraden, laat u een afbeelding van de 
profeet zien of van de tempel die hij en zijn volk 
hebben gebouwd.

Toepassing aanmoedigen: Laat een foto zien 
van de tempel die het dichtst bij u is. Bespreek de 
volgende vragen: Waarom zou God ons gebieden 
om tempels te bouwen? Hoe kunnen jullie je voor-
bereiden om op een dag naar de tempel te gaan?

Week 2: Gezinnen worden gezegend door heilige tempelverordeningen.

De leer introduceren: Laat een ouder kind de 
laatste twee zinnen voorlezen van de derde alinea 
van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’ Zet 
de volgende woorden of zinsneden ieder op een 
woordstrook: De tempel is, een heilig, gebouw waar, 

wij aan elkaar, verzegeld, worden. Hang ze in wil-
lekeurige volgorde op het bord. Laat een kind een 
woordstrook op de juiste plek hangen. Ga daar-
mee door totdat alle woorden in de juiste volgorde 
hangen. Zing het tweede couplet van ‘Ik kijk graag 
naar de tempel’ en laat de ene helft van de kinde-
ren luisteren of ze twee dingen horen die we in de 
tempel doen (gehoorzaamheid beloven en gezin-
nen verzegelen) en de andere helft een waarheid 
die ze hebben geleerd (een gezin is eeuwig). Zorg 
ervoor dat de kinderen begrijpen dat ze voor eeu-
wig bij hun familie kunnen zijn als ze in de tempel 
aan elkaar zijn verzegeld.

Toepassing aanmoedigen: Laat een gezin of 
enkele kinderen vertellen hoe ze zich voelen als ze 
op het tempelterrein zijn of hoe ze zijn gezegend 
door de tempel en de verzegelingsverordeningen. 
Laat de kinderen een tekening maken van hun 
gezin bij de tempel.

Lied: ‘Ik kijk graag 
naar de tempel’
(KL, 99)

Reacties oproepen: 
De kinderen zijn eerder 
geneigd om vragen te 
beantwoorden als ze wat 
tijd krijgen om erover na 
te denken. Zeg tegen ze dat 
u ze eerst wat tijd geeft om 
na te denken voordat u een 
antwoord verwacht. (Zie 
OGGR, 69.)

Introduceer de leer 
waarin u onderwijst 

duidelijk. Dan kunnen 
de kinderen die beter 

begrijpen en toepassen.

De afbeeldingen zijn te vinden op 
sharingtime. lds. org

De woordstroken zijn te vinden op sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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MIJN EVANGELIENORMEN

Ik volg het plan dat mijn hemelse Vader voor mij heeft.

Ik gedenk mijn doopverbond en luister naar de Heilige Geest.

Ik kies de goede weg. 

Ik weet dat ik me kan bekeren als ik een vergissing maak.

Ik ben eerlijk tegenover mijn hemelse Vader, andere mensen en mijzelf.

Ik gebruik de naam van onze hemelse Vader en van Jezus Christus met eerbied. 

Ik vloek niet en gebruik geen grove taal.

Op de sabbat doe ik dingen waardoor ik me dichter bij mijn 

hemelse Vader en Jezus Christus voel.

Ik eer mijn ouders en doe wat ik kan om mijn huisgenoten te sterken.

Ik houd mijn gedachten en lichaam heilig en rein, en 

ik neem niets tot me dat schadelijk voor me is.

Ik kleed me fatsoenlijk om mijn hemelse Vader en mijzelf respect te tonen.

Ik lees en kijk alleen naar dingen die goed zijn in de ogen van mijn hemelse Vader.

Ik luister alleen naar muziek die mijn hemelse Vader goedkeurt. 

Ik zoek goede vrienden en ben aardig voor andere mensen.

Ik leef nu al goed zodat ik later naar de tempel 

kan gaan om te werken aan een eeuwig gezin.

IK BEN EEN KIND VAN GOD

Ik weet dat mijn hemelse Vader van mij houdt, en ik houd van Hem. 

Ik kan altijd en overal tot mijn hemelse Vader bidden.

Ik probeer altijd aan Jezus Christus te denken en Hem te volgen.

36866.12
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De kinderen  
liefhebben: Als u over 
het eeuwige gezin lesgeeft, 
houd dan rekening met 
kinderen die thuis geen 
vader en/of moeder heb-
ben. Houd ook rekening 
met kinderen van wie de 
ouders, broers of zussen 
minderactief of geen lid 
van de kerk zijn. Moedig 
alle kinderen aan om goed 
te leven en zich voor te 
bereiden om later zelf een 
eeuwig gezin te hebben. 
(Zie OGGR, 31–32.)

Week 3: De pioniers werkten hard en brachten offers om tempels te bouwen.

Begrip bevorderen: Verzamel informatie over 
de bouw van de Kirtlandtempel en de Salt Lake-
tempel en, zo mogelijk, van de tempel die het 
dichtst bij u is. (Zie Jeugdwerk 5, les 25 en les 44 
of lds.org voor informatie over de Kirtlandtempel 
en de Salt Laketempel.) Vraag enkele volwassenen 

om naar het jeugdwerk te komen en de informatie 
aan de kinderen te geven. Deel de kinderen op in 
groepjes en laat de groepen om de beurt met een 
van de volwassenen praten. Laat de kinderen ‘Ik 
kijk graag naar de tempel’ zingen terwijl ze van de 
ene naar de andere gastspreker gaan.

Week 4: Ik kan me voorbereiden om naar de tempel te gaan.

Begrip bevorderen en toepassing aan-
moedigen: Laat ‘Mijn evangelienormen’ zien en 
leg uit dat we door gehoorzaamheid aan deze 
normen naar de tempel kunnen gaan. 
Deel de kinderen op in groepjes. Laat 
een leerkracht in iedere groep de nor-
men bespreken die de kinderen zullen 
helpen bij hun voorbereiding op de 
tempel, en getuigen hoe gehoorzaam-
heid aan de normen hem of haar heeft 

geholpen. Laat iedere groep een van de evange-
lienormen uitkiezen en een belofte opschrijven of 

tekenen dat ze die norm zullen naleven. 
Nodig de bisschop of gemeentepre-
sident uit om naar het jeugdwerk te 
komen, en laat iedere groep aan hem 
vertellen wat ze beloofd hebben. Laat 
de bisschop of gemeentepresident zijn 
getuigenis geven over het belang van 
tempels.

Jaarlijkse uitdaging: 
vergeet niet de kinderen 
de kans te geven om te 
vertellen wat ze van hun 
Schriftstudie leren (zie 
januari, week 2).

Misschien moet u de activiteiten aan de behoeften van uw jeugdwerk aanpassen. Als uw 
jeugdwerk bijvoorbeeld groot is, kunt u de gastsprekers van de ene naar de andere groep laten 

gaan in plaats van de kinderen van de ene naar de andere spreker. (Zie OGGR, 169.)

De poster is te vinden op sharingtime. lds. org
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Augustus

MIJN EVANGELIENORMEN

Ik volg het plan dat mijn hemelse Vader voor mij heeft.

Ik gedenk mijn doopverbond en luister naar de Heilige Geest.

Ik kies de goede weg. 
Ik weet dat ik me kan bekeren als ik een vergissing maak.

Ik ben eerlijk tegenover mijn hemelse Vader, andere mensen en mijzelf.

Ik gebruik de naam van onze hemelse Vader en van Jezus Christus met eerbied. 
Ik vloek niet en gebruik geen grove taal.

Op de sabbat doe ik dingen waardoor ik me dichter bij mijn 
hemelse Vader en Jezus Christus voel.

Ik eer mijn ouders en doe wat ik kan om mijn huisgenoten te sterken.

Ik houd mijn gedachten en lichaam heilig en rein, en 
ik neem niets tot me dat schadelijk voor me is.

Ik kleed me fatsoenlijk om mijn hemelse Vader en mijzelf respect te tonen.

Ik lees en kijk alleen naar dingen die goed zijn in de ogen van mijn hemelse Vader.

Ik luister alleen naar muziek die mijn hemelse Vader goedkeurt. 

Ik zoek goede vrienden en ben aardig voor andere mensen.

Ik leef nu al goed zodat ik later naar de tempel 
kan gaan om te werken aan een eeuwig gezin.

IK BEN EEN KIND VAN GOD

Ik weet dat mijn hemelse Vader van mij houdt, en ik houd van Hem. 
Ik kan altijd en overal tot mijn hemelse Vader bidden.

Ik probeer altijd aan Jezus Christus te denken en Hem te volgen.

36866.120 SMALL POSTER  10-03-2003  1:00 PM  Page 1

Mijn lichaam is een tempel van God
‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? […] De tempel van God is heilig, en 
deze tempel bent u’ (1 Korinthe 3:16–17).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Mijn lichaam is een tempel.

De leer introduceren:Zet vóór het jeugdwerk 
de zinsnede ‘U bent Gods tempel’ (zie 1 Korinthe 
3:16) op het bord. Laat de kinderen afbeeldingen 
van tempels zien. Vraag ze waarom een tempel zo 
bijzonder is (het is een huis van de Heer, schoon, 
goed verzorgd, en een plek waar de Heilige Geest 
kan zijn). Zet hun antwoorden op het bord. Leg 
uit dat ons lichaam, net als de tempel, heilig is en 
door onszelf en anderen met respect behandeld 
moet worden.

Begrip bevorderen en toepassing  
aanmoedigen: Maak een kopie van de 
afbeeldingen op pagina 47 
van het kinderkamerboek 
Ziet uw kleinen. Knip de 
cirkels uit en doe ze in een 
bakje. Laat een kind een van 
de cirkels uitkiezen. Vraag de 
kinderen hoe de afbeelding 
hen eraan herinnert dat ze hun 

lichaam als een tempel moeten behandelen. Geef 
ieder kind een kopie van die pagina en laat ze die 
inkleuren. Laat de oudere kinderen onder iedere 
cirkel schrijven wat ze die week zullen doen om 
hun lichaam als een tempel te behandelen. Laat de 
kinderen hun afbeeldingen mee naar huis nemen 
om thuis te vertellen hoe ze hun lichaam als een 
tempel kunnen behandelen.

Toepassing aanmoedigen: Laat een exem-
plaar van ‘Mijn evangelienormen’ zien. Vraag de 
kinderen welke evangelie-
normen ons leren dat we ons 
lichaam als een tempel moeten 
behandelen. Laat de kinderen 
aan iemand die vlakbij hen zit 
vertellen hoe ze hun lichaam 
als een tempel behandelen. 
Laat ze dan nadenken over een 
manier waarop ze dat beter kunnen doen. Vraag 
enkele kinderen of ze aan iedereen willen vertel-
len wat ze daarover denken.

Week 2: Als we ons fatsoenlijk kleden, tonen we respect voor onze 
hemelse Vader en onszelf.

De leer introduceren: Laat de kinderen 
1 Korinthe 3:16 opzoeken en de tekst samen 
hardop lezen. Zeg dat fatsoenlijke kleding een van 
de manieren is om ons lichaam als een tempel te 
behandelen. Laat ‘Mijn evangelienormen’ zien en 
laat de kinderen deze norm opzeggen: ‘Ik kleed 
me fatsoenlijk om mijn hemelse Vader en mijzelf 
respect te tonen.’

Begrip bevorderen: Bespreek wat fatsoenlijke 
kleding is (zie het gedeelte ‘Kleding en uiterlijk’ in 
Voor de kracht van de jeugd ). Maak enkele posters 
waarop bovenaan geschreven staat: ‘Ik kleed me 
fatsoenlijk door:’. Deel de kinderen op in groepjes 
en laat iedere groep hun belofte om zich fatsoenlijk 
te kleden op de poster schrijven of een tekening 
van zichzelf in fatsoenlijke kleding maken. Hang 
de posters in het jeugdwerklokaal.

Lied: ‘De Heer gaf mij 
een tempel’
(KL, 73)

Kopieën: Als u geen 
fotokopieën kunt maken, 
kunt u een vel papier op 
de illustraties leggen en 
ze overtrekken. U kunt ze 
ook op lds.org opzoeken en 
afdrukken.

Ik zal goed voor mijn lichaam zorgen

Ik kleed me fatsoenlijk door:

Ik kleed me fatsoenlijk door:

Ik kleed me fatsoenlijk door:

Activiteiten  
aanpassen aan de 
behoeften van uw 
jeugdwerk (zie OGGR, 
110–116). U kunt bijvoor-
beeld de tweede activiteit 
in week 2 aanpassen voor 
een groter jeugdwerk door 
ieder kind te vragen één 
idee op een papiertje te 
schrijven of te tekenen. 
Dan kunt u alle papiertjes 
op de posters plakken.

De poster en de pagina uit het kinderkamerboek  
zijn te vinden op sharingtime. lds. org
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Kinderen leren beter 
als er verschillende 
lesmethoden gebruikt 
worden. In week 4 kunnen 
de kinderen bijvoorbeeld 
door aanschouwelijk 
onderwijs vaststellen wat 
de leer is waarna ze door 
eenvoudige handgebaren de 
les proberen te onthouden.

Het schilderij is te vinden op  
sharingtime. lds. org

Week 3: Als ik het woord van wijsheid naleef, toon ik respect voor mijn 
lichaam.

Begrip bevorderen: Zet aan de ene kant van 
het bord ‘Geboden’ en de volgende tekstverwij-
zingen: LV 89:7–9, 12, 14, 16. Zet aan de andere 
kant ‘Beloften’ en de volgende tekstverwijzing: LV 
89:18–21. Laat de ene helft van de kinderen de 
eerste teksten lezen en de geboden opzoeken die 
de Heer ons in het woord van wijsheid heeft gege-
ven. Laat de andere kinderen de andere teksten 
lezen en de zegeningen opzoeken die Hij ons heeft 
beloofd als wij gehoorzaam zijn. Bespreek wat de 
geboden en zegeningen betekenen.

Toepassing aanmoedigen: Laat een van de 
kinderen zeggen: ‘Ik leef het woord van wijsheid 
na door ’ en vul de zin aan met iets wat hij 
of zij gaat doen om het woord van wijsheid na te 
leven. Laat dan een ander kind herhalen wat het 
eerste kind heeft gezegd en daar zijn of haar eigen 
antwoord aan toevoegen. Laat een derde kind her-
halen wat de eerste twee hebben gezegd en daar 
een ander antwoord aan toevoegen. Herhaal als u 
daar tijd voor hebt, en laat ieder kind een ander 
antwoord bedenken.

HET WOORD VAN WIJSHEID
Geboden

LV 89:7–9, 12, 14, 16
Beloften

LV 89:18–21

Week 4: Als ik naar goede dingen kijk en luister, en goede dingen lees, 
houd ik mijn gedachten rein.

De leer introduceren: Laat de kinderen twee 
glazen zien, een met vuil water en een met schoon 
water. Vraag de kinderen uit welk glas ze willen 
drinken en waarom. Leg uit dat onze gedachten 
met de glazen zijn te vergelijken, en dat we er 
alleen schone en goede dingen in doen. Zet de 
volgende zin op het bord en laat de kinderen 
samen met u zeggen: ‘Als ik naar goede dingen 
kijk en luister en goede dingen lees, houd ik mijn 
gedachten rein.’ U kunt de kinderen eenvoudige 
handgebaren leren om die zin te onthouden. Voor 
het woord lezen, kunt u bijvoorbeeld uw handen 
uitgestrekt houden alsof u een boek vasthoudt; 
voor het woord kijken, wijst u naar uw oog; voor 
luisteren,houdt u uw hand komvormig achter uw 
oor; en voor gedachten, wijst u naar uw voorhoofd. 

Herhaal de zin verscheidene malen en vervang de 
woorden door de gebaren.

Begrip bevorderen: Laat de kinderen een afbeel-
ding van Jezus Christus zien en laat ze er enkele 
seconden naar kijken. Dek de afbeelding af en vraag 
de kinderen of ze zich enkele details kunnen herin-
neren. Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat 
we onthouden wat we zien. Leg uit dat als we onze 
gedachten met goede dingen vullen, we ook aan 
goede dingen denken. Laat de afbeelding opnieuw 
zien en laat de kinderen ‘Ik voel uw liefde, Heer’ 
(KL, 42–43) zingen. Vraag de kinderen wat voor 
gevoel het lied ze gaf. Leg uit dat we de Geest kun-
nen voelen en onze gedachten rein kunnen houden 
als we naar goede muziek luisteren.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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September Het evangelie zal in de hele 
wereld worden gepredikt
‘En dit evangelie zal tot alle natie, geslacht, taal en volk worden gepredikt’ (LV 133:37).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: In de Schriften staat dat het evangelie in de hele wereld zal 
worden gepredikt.

De leer introduceren: Laat een ouder kind 
Leer en Verbonden 133:37 voorlezen. Vertel de 
kinderen dat zendelingen in veel gebieden op 
aarde, en in veel verschillende talen, het evangelie 
verkondigen. Laat de kinderen opnieuw de tekst 
samen opzeggen.

Begrip bevorderen: Laat de kinderen een 
wereldkaart zien of teken een eenvoudige kaart op 
het bord. Vraag ze waar mensen die zij kennen op 
zending zijn geweest. Markeer die plaatsen op de 
kaart. Vraag de kinderen waar ze op zending zou-
den willen gaan, en laat ze die plekken markeren. 
Leg uit dat een zendingsoproep van de profeet 
van de Heer afkomstig is en dat zendelingen op 
zending gaan waar de Heer ze roept. Oefen met 
de kinderen de naam van de kerk in enkele ver-
schillende talen. Bespreek met de kinderen dat er 
enkele landen zijn waar de zendelingen niet wor-
den toegelaten. Leg uit dat president Thomas S. 
Monson ons gevraagd heeft om ‘te bidden dat deze 
gebieden voor ons ontsloten mogen worden, opdat 
wij [iedereen] de vreugde van het evangelie mogen 
aanbieden.’ (Liahona, november 2008, 6.)

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
een briefje schrijven naar een zendeling uit uw wijk 
of de zendelingen die in uw gebied werkzaam zijn. 

Geef de briefjes aan de wijkzendingsleider om ze 
naar de zendelingen te sturen.

Week 2: Het zendingswerk is iedereen tot zegen.

Begrip bevorderen: Nodig een teruggekeerde 
zendeling uit om naar het jeugdwerk te komen en 
de kinderen iets te vertellen over de zegeningen 
die hij of zij door het zendingswerk heeft ont-
vangen. U kunt ook anderen uitnodigen (nieuwe 

leden, kinderen of gezinnen) om over een zen-
dingservaring te vertellen of een voorbeeld te 
geven van hoe het zendingswerk hen tot zegen is 
geweest. Laat de kinderen ‘Wij leren de wereld 
zijn woord’ (KL, 92–93) voor de gasten zingen.

Tekening: De landkaart 
in week 1 kan getekend, 
afgedrukt of van huis 
worden meegenomen. Als 
u de kaart op het bord wilt 
tekenen, oefen dat dan van 
tevoren. Verontschuldig u 
niet voor uw gebrek aan 
tekenkunst. Als u dat doet, 
vestigt u alleen maar de 
aandacht op dat ene aspect 
van uw tekening. Als u 
niet kunt tekenen, vraag 
dan iemand om u te helpen 
(zie OGGR, 160–161).

Liefde tonen: Sta open 
voor momenten om uw 
liefde voor ieder kind te 
tonen. Als u liefde voor de 
kinderen toont, staan ze 
meer open voor de Geest 
en zijn ze enthousias-
ter om iets te leren (zie 
OGGR, 31).

Voor deze activiteit laat u enkele kinderen 
naar voren komen. Om alle kinderen erbij 
te betrekken laat u alle kinderen tegen een 

kind naast zich fluisteren waar ze later 
graag op zending zouden willen gaan.

De landkaart is te vinden op sharingtime. lds. org
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Lessen aanpassen aan 
de leeftijd van de kinderen 
(zie OGGR, 110–116). 
In de tweede activiteit van 
week 4 kunt u bijvoorbeeld 
alle oudere kinderen een 
zendelingeneditie van het 
Boek van Mormon geven 
die zij aan iemand anders 
kunnen geven. Als u aan 
de jongere kinderen het 
verhaal van het eerste 
visioen vertelt, kunt u de 
activiteiten, visuele hulp-
middelen en vingerpoppe-
tjes op pp. 88–91 van Ziet 
uw kleinen gebruiken.

Week 3: Ik kan me nu al op een zending voorbereiden.

Begrip bevorderen: Laat een afbeelding van 
Ammon zien en vertel dat hij een groot zendeling 
was die de Lamanieten in het evangelie onder-
wees. Leg uit dat hij al voor zijn zending bereid 
was om op zending te gaan. Lees Alma 17:2–3 
voor (of laat een ouder kind dat doen). Laat de 
andere kinderen luisteren en hun hand opsteken 
als ze horen hoe Ammon zich op een zending 
voorbereidde. Laat een kind de antwoorden op het 
bord zetten. Zeg dat de kinderen dezelfde dingen 
kunnen doen om zich op een zending voor te 
bereiden. Zing ‘Een zending hoop ik te volbren-
gen’ (KL, 91). Terwijl ze zingen, laat u de kinderen 
eenvoudige gebaren maken om te laten zien wat 

een zendeling doet, zoals bij mensen aanbellen, de 
Schriften bestuderen of fietsen.

Toepassing aanmoedigen: Vertel de kinderen 
dat ze zich nu al op een zending kunnen voorberei-
den door de Schriften te bestuderen, een getuige-
nis te krijgen, de geboden te onderhouden, tiende 
te betalen en geld te sparen. Geef ieder kind een 
specificatieblaadje, en laat ze zien hoe je dat invult. 
Bespreek met de kinderen een bijzondere plek 
waar ze het geld voor hun tiende en hun zending 
kunnen bewaren. Dat kan een doosje zijn, een pot 
of een blikje, of een envelop met verschillende vak-
jes voor tiende en spaargeld.

Week 4: Ik kan nu al zendingswerk doen.

Begrip bevorderen: Zet de volgende zin op 
het bord: ‘Ik kan nu al zendingswerk doen door 

.’ Laat de kinderen bedenken hoe ze nu al 
zendingswerk kunnen doen. Laat ze hun ideeën 
bespreken met iemand die naast hen zit. Laat 
enkele kinderen hun reacties op het bord zetten.

Begrip bevorderen: Laat een ouder kind het 
verhaal van het eerste visioen vertellen en laat een 
ander kind vertellen wat hij of zij van het Boek van 
Mormon vindt. (Vraag de kinderen van tevoren 
zodat ze voldoende tijd hebben om zich voor te 

bereiden.) Moedig alle kinderen aan om thuis het 
verhaal van het eerste visioen te vertellen of wat ze 
van het Boek van Mormon vinden.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
gebaren bedenken waaruit blijkt dat we nu al zen-
dingswerk kunnen doen en het evangelie kunnen 
naleven. Laat een kind naar voren komen en aan 
de rest van het jeugdwerk zijn of haar gebaar laten 
zien. Laat de andere kinderen het gebaar nadoen. 
Doe dat ook met enkele andere kinderen als u daar 
tijd voor hebt.

Als u een kind iets 
op het bord laat 
schrijven voelt het 
zich gewaardeerd. 
Daardoor wordt ook 
de aandacht van 
de andere kinderen 
erbij gehouden.

Het schilderij is te vinden op 
 sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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Oktober Het gebed is eerbiedige 
communicatie tussen God en mij
‘Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en 
geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden’ ( Jakobus 1:5).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Ik kan tot onze hemelse Vader bidden.

De leer introduceren: Laat een ouder en een 
kind voor de kinderen gaan staan. Laat het kind 
zijn of haar ouder een vraag stellen, en laat de 
ouder antwoorden. Laat dan de ouder de kamer 
verlaten en de deur sluiten. Vraag de kinderen hoe 
zij met hun ouders kunnen communiceren als ze 
niet bij hen zijn (bijvoorbeeld: een brief schrijven 
of opbellen). Leg uit dat God onze Vader is en dat 
wij zijn kinderen zijn; omdat we niet bij Hem zijn, 
heeft Hij ons een manier gegeven om met Hem te 
praten. Vraag de kinderen of zij weten hoe we met 
God kunnen praten. Laat de kinderen u nazeggen: 
‘Ik kan tot onze hemelse Vader bidden.’

Begrip bevorderen: Zing ‘Gezinsgebed’ 
(KL, 101). Maak voor ieder kind een kopie van het 
flapboekje op pagina 19 van het kinderkamerboek, 
Ziet uw kleinen. Laat de kinderen de afbeeldingen 

inkleuren. (Oudere kinderen kunnen op de flapjes 
iets schrijven waar ze dankbaar voor zijn en wat 
ze onze hemelse Vader willen vragen. U kunt ze 
vervolgens uitnodigen om hun ideeën aan het hele 
jeugdwerk te vertellen.) Laat de kinderen het lied 
opnieuw zingen terwijl ze hun flapboekje bekijken.

Voorbereiding: Wan-
neer u zich op de partici-
patieperiode voorbereidt, 
lees dan eerst alle lessen 
voor die maand door. Pas 
de activiteiten die u wilt 
gebruiken aan de beschik-
bare tijd en de behoeften 
van de kinderen aan. U 
kunt bijvoorbeeld de helft 
van een grote activiteit de 
ene week doen en de rest 
de volgende week, of kor-
tere activiteiten herhalen 
om de kinderen eraan te 
herinneren. (Zie OGGR, 
98–99.)

Als we activiteiten plannen 
waar de kinderen op 

verschillende manieren 
bij betrokken worden, 

wordt begrip bevorderd en 
toepassing aangemoedigd. 

Met deze activiteit zien, 
zingen, kleuren, schrijven, 

horen en vertellen de 
kinderen bijvoorbeeld.

Ik kan tot onze hemelse Vader bidden

Ik zeg eerst: 

‘Onze 

hemelse 

Vader.’
Ik bedank Hem voor 

mijn zegeningen.

Ik vraag Hem  

om zegeningen.

In de naam van 

Jezus Christus. 

Amen.

Het flapboekje is te vinden op sharingtime. lds. org
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Lessen aanpassen aan 
de behoeften en leervaar-
digheid van de kinderen 
(zie OGGR, 110–116). In 
week 2 kunnen de jongere 
kinderen bijvoorbeeld de 
zinsnede ‘voortdurend 
waken en bidden’ uit het 
hoofd leren in plaats van 
de hele tekst. 

Posten zijn plekken 
waar groepjes kinderen 

aan verschillende 
leeractiviteiten deelnemen 

(zie OGGR, 169). In 
grotere jeugdwerken 

kunnen de leerkrachten 
steeds naar een andere 
groep kinderen gaan.

Week 2: In de Schriften staat hoe en wanneer we moeten bidden.

De leer introduceren: Leer met de kinderen de 
volgende zin uit Alma 13:28 uit het hoofd: ‘Dat gij 
u voor het aangezicht des Heren verootmoedigt en 
zijn heilige naam aanroept en voortdurend waakt 
en bidt.’ Bespreek hoe en wanneer we volgens de 
Schriften moeten bidden.

Begrip bevorderen: Zorg ervoor dat de kinde-
ren begrijpen dat we altijd en overal in ons hart 
tot onze hemelse Vader kunnen bidden en dat 
we Hem voor onze zegeningen moeten bedanken 
en om zijn hulp moeten vragen. Zet de volgende 
tekstverwijzingen op het bord: 3 Nephi 18:19; 
3 Nephi 19:6–8; 3 Nephi 18:15. Zet ook de woor-
den hoe en wanneer op het bord. Laat de kinderen 

de teksten opzoeken en bespreken wat erin staat 
over hoe en wanneer we moeten bidden. Vertel 
over Alma en Amulek die de Zoramieten vertelden 
hoe ze moesten bidden (zie Alma 31; 34:17–27; 
zie ook Jeugdwerk 4, les 21). U kunt enkele kinde-
ren vragen om het verhaal uit te beelden terwijl u 
het vertelt.

Toepassing aanmoedigen: Laat enkele kin-
deren vertellen hoe ze zich voelen als ze bidden. 
Vraag de kinderen naar enkele jeugdwerkliedjes 
die over het gebed gaan. Zing enkele van die lied-
jes en laat de kinderen enkele gebaren bedenken 
om een of twee woorden in elk lied te vervangen. 
In plaats van woorden als ‘bidden’ of ‘gebed’ te zin-
gen, kunnen ze bijvoorbeeld hun handen vouwen.

Week 3 en 4: Onze hemelse Vader hoort en verhoort mijn gebeden.

De leer introduceren: Laat de kinderen 
3 Nephi 14:7 en Jakobus 1:5 opzoeken. Laat ze 
opzoeken wat er over het gebed wordt gezegd. 
Zeg de teksten met de kinderen op en vraag wat 
ze geleerd hebben. Laat de kinderen samen met 
u hardop zeggen: ‘Onze hemelse Vader hoort en 
verhoort mijn gebeden.’

Begrip bevorderen en toepassing  
aanmoedigen: Deel de kinderen op in groepjes 
en laat ze om de beurt de volgende posten bezoeken 
(zie OGGR, 169). Op iedere post legt een leerkracht 
een van de manieren uit waarop onze hemelse 
Vader onze gebeden verhoort en krijgen de kinde-
ren de kans om te vertellen hoe hun gebeden zijn 
verhoord. U kunt twee posten voor de ene week 
gebruiken en twee andere voor de volgende week.

• Post 1: Soms worden gebeden verhoord door 
gedachten of ideeën in ons verstand of hart (zie 
LV 8:2). Vertel over een ervaring uit uw eigen 
leven, of vertel het verhaal van Enos (zie Enos 
1:4–5, 10; zie ook Ziet uw kleinen, 17).

• Post 2: Onze hemelse Vader kan andere men-
sen gebruiken om onze gebeden te verhoren. 
Vertel over een ervaring waarbij iemand anders 
uw gebeden heeft verhoord, of vertel het ver-
haal van president Thomas S. Monson die het 
gebed van Ben en Emily Fullmer verhoorde. 
(Zie Liahona, november 2003, 58–59.)

• Post 3: Antwoord op gebed kan ook uit de 
woorden van Christus komen, die in de Schrif-
ten te vinden zijn. (Zie 2 Nephi 32:3.) Vertel 
over een ervaring waarbij uw gebed werd ver-
hoord toen u in de Schriften las.

• Post 4: Antwoord op gebed kan ook uit de 
leringen van hedendaagse profeten voort-
komen. (Zie LV 1:38.) Laat de kinderen een 
exemplaar van de Liahona zien, en leg uit dat 
ze de leringen van de profeten in de tijdschrif-
ten van de kerk kunnen vinden. Vertel over een 
ervaring waarbij een gebed verhoord werd toen 
u naar de algemene conferentie luisterde of de 
woorden van de hedendaagse profeten las.
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November Eerbied is liefde en respect voor God
‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand’ 
(Mattheüs 22:37).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Eerbied is liefde en respect voor God.

De leer introduceren: Laat een afbeelding zien 
van een kind dat bidt, en leg uit dat het kind liefde 
en respect voor God toont. Zeg dat u aan een 
woord van zeven letters denkt dat liefde en respect 
voor God betekent. Teken zeven streepjes op het 
bord, een voor iedere letter van het woord eerbied 
en laat de kinderen de letters raden. Als ze een 
letter goed raden, zet u het op het desbetreffende 
streepje. U kunt een ouder kind vragen om u te 
helpen. Voor jongere kinderen laat u de afbeelding 
zien en vraagt u hoe ze weten dat het kind eerbie-
dig is. Laat de kinderen samen opzeggen: ‘Eerbied 
is liefde en respect voor God.’

Begrip bevorderen: Laat de kinderen hun 
Schriften opendoen en Johannes 14:15 lezen. (Als 

de kinderen deze tekst vorig jaar uit het hoofd heb-
ben geleerd, kunt u ze die laten opzeggen.) Vraag 
de kinderen hoe we onze liefde voor Jezus Christus 
tonen. Zing ‘Eerbied is liefde’ (KL, 12). Laat de 
kinderen hun hand op hun hart leggen als ze het 
woord ‘eerbied’ of ‘eerbiedig’ horen.

Toepassing aanmoedigen: Deel de kinderen 
op in groepjes en laat ze bespreken hoe ze eerbied 
kunnen tonen voor onze hemelse Vader en Jezus 
Christus in een van de volgende situaties: als ze in de 
kerk zijn, als ze bidden, en als ze thuis of bij vrien-
den zijn. Jongere kinderen kunnen een tekening 
maken van wat ze kunnen doen. Laat enkele kinde-
ren aan de hele groep iets over hun ideeën vertellen. 
Moedig ze aan om thuis over hun ideeën te praten.

Week 2: Door eerbied tijdens het avondmaal kunnen we aan Jezus 
Christus denken.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Nodig de bisschop of gemeentepresident 
en enkele Aäronisch- priesterschapsdragers uit 
om de kinderen over het avondmaal te vertellen. 
Als het mogelijk is kunnen ze de kinderen mee 
naar de kapel nemen en ze vertellen waarvan het 
avondmaal een symbool is. Ze kunnen de avond-
maalstafel laten zien, de plek waar ze neerknielen 
om het gebed uit te spreken en het tafellaken dat 
wordt gebruikt om het avondmaal af te dekken. 

Laat een andere Aäronisch- priesterschapsdrager 
uitleggen hoe hij het avondmaal elke week onder 
de leden ronddient en waarom hij dat een heilig 
voorrecht vindt. Vraag de kinderen hoe de pries-
terschapsdragers respect tonen voor God als ze 
het avondmaal zegenen (knielen om te bidden, 
het avondmaal bedekken met een wit kleed, zich 
netjes en eerbiedig kleden en gedragen). Laat de 
kinderen vertellen hoe zij tijdens het avondmaal 
respect kunnen tonen voor Jezus Christus.

Als u gastsprekers in 
het jeugdwerk uitnodigt, 

herinner ze er dan aan 
dat hun boodschap 

eenvoudig moet zijn zodat 
de kinderen die kunnen 

begrijpen. Alle gastsprekers 
moeten door de bisschap 

worden goedgekeurd.

Herhaling: Als een leer-
stelling gepaard gaat met 
een lichamelijke activiteit 
of een visueel hulpmid-
del kunnen de kinderen 
die beter onthouden (Zie 
OGGR, 182–183). Als de 
kinderen tijdens de tweede 
activiteit in week 1 hun 
hand op hun hart leggen, 
kunnen ze onthouden dat 
eerbied verband houdt met 
liefde voor God. U kunt 
deze leer enkele maanden 
lang herhalen door uw 
hand op uw hart te leggen 
als u ze aanmoedigt om 
eerbiedig te zijn.
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Week 3: Ik kan eerbied tonen voor heilige plaatsen en dingen.

De leer introduceren: Zet ‘Ik kan eerbied tonen 
voor heilige plaatsen en dingen’ op het bord, en 
laat een kind het voorlezen. Laat de kinde- ren 
hun ogen dichtdoen en hun hand 
opsteken als ze horen dat u een 
munt of een knoop laat vallen. Leg 
uit dat de kerk een heilige plaats 
is en dat stilzitten en aandachtig 
luisteren een manier is om eerbied 
te tonen. Vraag de kinderen wat ze nog 
meer in het kerkgebouw kunnen doen om eerbied 
te tonen.

Begrip bevorderen: Laat een afbeelding van 
Mozes en de brandende braamstruik zien en vertel 
het verhaal uit Exodus 3:1–10. Lees vers 5 voor en 
vraag de kinderen waarom de Heer tegen Mozes zei 

dat hij zijn schoenen moest uitdoen. Leg uit dat wij 
onze schoenen niet hoeven uitdoen om eerbiedig 
te zijn, maar dat er veel andere manieren zijn om 
eerbied te tonen voor heilige plaatsen en dingen.

Toepassing aanmoedigen: Laat enkele van 
de volgende afbeeldingen zien: een tempel of 
een kerkgebouw, een huis, een gezin, iemand die 
bidt, een kind, de Schriften, een groep kinderen, 
een jeugdwerkklas en het avondmaal. Houd een 
groot doek voor alle afbeeldingen en verwijder een 
afbeelding. Haal het doek weg en vraag de kinde-
ren welke afbeelding ontbreekt. Laat de ontbre-
kende afbeelding zien en laat de kinderen vertellen 
hoe ze eerbied of respect kunnen tonen voor de 
plaats of het voorwerp in de afbeelding. Doe dat 
ook met de andere afbeeldingen.

Week 4: Eerbied voor God leidt tot respect en liefde voor anderen.

Begrip bevorderen: Zing de volgende liedjes. 
Besprek na ieder liedje de bijbehorende vragen.

• ‘Eerbied is liefde’ (KL, 12). Herhaal de zin 
waarin staat: ‘Echte eerbied blijkt ook uit mijn 
woorden en daden.’ Vraag: Uit welke woorden 
en zinsneden blijkt respect voor onze hemelse 
Vader en anderen? Wat kunnen we doen om 
respect voor anderen te tonen?

• ‘Ik wil zo graag lief zijn’ (KL, 83). Vraag: Hoe 
kunnen we aardig voor onze vrienden of 
vriendinnen zijn?

• ‘Ik hou van jou’ (KL, 140–141). Vraag: Welke 
mensen willen dat wij aardig voor hen zijn? 
Hoe kunnen wij aardig voor hen zijn?

Door uw voorbeeld 
laten zien hoe we liefde en 
respect voor anderen kun-
nen tonen. (Zie OGGR, 
18–19.) Help de leer-
krachten in uw jeugdwerk 
door ze aan te moedigen 
en te steunen. Laat de kin-
deren zien hoe zij elkaar 
kunnen liefhebben en 
aanmoedigen.

Wat gaan de kinderen 
doen om te leren? Als 
u die vraag tijdens de 
voorbereiding van de 
activiteiten stelt, zullen 
de kinderen iets door hun 
deelname leren. Tijdens 
de derde activiteit 
in week 3 krijgen de 
kinderen bijvoorbeeld 
de kans om mee te doen 
door te bespreken, naar 
afbeeldingen te kijken 
en ideeën te geven.
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December

Schriftuur: Als de 
kinderen in de Schriften 
lezen, gaan ze zich de 
Schriftuurlijke taal eigen 
maken. Zorg ervoor dat 
u moeilijke woorden of 
beginselen uitlegt. (Zie 
OGGR, 50–51.)

Noot: De Heiland mag 
niet uitgebeeld worden 
door kinderen, behalve in 
een kerstspel.

Uit de Schriften leer ik over de geboorte 
en wederkomst van de Heiland
‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder 
vergelden naar zijn daden’ (Mattheüs 16:27).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’ 

Week 1: Profeten hebben de geboorte van Jezus Christus aangekondigd.

Begrip bevorderen: Deel de kinderen op in vijf 
groepjes. Geef iedere groep een van de volgende 
teksten en enkele rekwisieten of een eenvoudig 
kostuum om de desbetreffende profeet uit te beel-
den: Jesaja 7:14; 9:6 (Jesaja); 1 Nephi 11:14–21 
(Nephi); Mosiah 3:5, 8 (Koning Benjamin); Alma 
7:9–10 (Alma); Helaman 14:2–6 (Samuël). Laat 
iedere groep lezen en bespreken wat de profeet 

over de geboorte van Christus heeft gezegd. Laat 
één kind uit iedere groep de rekwisieten of het kos-
tuum gebruiken om de profeet uit te beelden en de 
andere kinderen te vertellen welke profeet hij of zij 
uitbeeldt, en lezen of vertellen wat die profeet over 
de geboorte van Jezus heeft gezegd. Zing ‘Hij zond 
zijn Zoon’ (KL, 20–21) of ‘Samuël vertelt over het 
kindje Jezus’ (KL, 145).

Week 2: Jezus Christus is geboren.

Begrip bevorderen: Zing samen het eerste cou-
plet van ‘Het lied van Jezus’ geboorte’ (KL, 32–33). 
Deel de kinderen op in vier groepen en geef iedere 
groep een van de volgende coupletten (2–5). Laat 
de kinderen tekeningen maken die bij hun couplet 
horen. Zing het hele lied en laat de kinderen hun 
tekeningen ophouden als dat deel van het lied 
gezongen wordt.

Week 3: Jezus Christus zal eens op aarde terugkeren.

De leer introduceren: Zet de volgende zinsne-
den op kleine woordstroken: Want de, Zoon des men-
sen, zal komen, in de heerlijkheid, van zijn Vader. (De 
woordstroken zijn te vinden op sharingtime. lds. 
org.) Hang de woordstroken in willekeurige volg-
orde op het bord. Hang ze met de hulp van de kin-
deren in de juiste volgorde. (U kunt enkele sets van 
de woordstroken maken en de kinderen in groepjes 
laten werken.) Als de kinderen de zinsnede in de 
juiste volgorde hebben gezet, laat u ze hun ant-
woord controleren door Mattheüs 16:27 te lezen.

Begrip bevorderen: Laat vier kinderen naar 
voren komen en afbeeldingen omhooghouden van 
Samuël de Lamaniet, de geboorte van Jezus, Jezus 
die lesgeeft, en de wederkomst. Bespreek elke 
afbeelding met de kinderen. Laat de kinderen die de 
afbeeldingen vasthouden in willekeurige volgorde 
gaan staan. Laat de rest van het jeugdwerk tegen 

de kinderen zeggen waar ze moeten staan om de 
afbeeldingen in chronologische volgorde te krijgen.

Toepassing aanmoedigen: Teken een verticale 
lijn in het midden van het bord. Zet bovenaan het 
bord: ‘Jezus Christus zal eens op aarde terugkeren.’ 
Zet op de ene helft van het bord de volgende vra-
gen. Zet op de andere helft de tekstverwijzingen in 
willekeurige volgorde.

• Wat voor wonderen zullen er plaatsvinden als 
Christus op aarde terugkeert? (Mattheüs naar 
Joseph Smith 1:33, 36–37.)

• Wanneer zal de Heiland terugkomen? 
( Mattheüs naar Joseph Smith 1:38–40)

• Waarom moeten we ons op de wederkomst 
voorbereiden? (LV 38:30)

• Hoe lang zal de Heiland op aarde blijven? 
(LV 29:11)
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De schilderijen zijn te vinden op sharingtime. lds. org
Verschillende  
leeftijdsgroepen: Plan 
uw participatieperioden 
om zowel de oudere als de 
jongere kinderen erbij te 
betrekken. (Zie OGGR, 
110–116). De tweede 
activiteit in week 3 is 
bijvoorbeeld het meest 
geschikt voor jongere 
kinderen omdat er afbeel-
dingen gebruikt worden 
om een eenvoudig beginsel 
duidelijk te maken. Voor 
de eerste activiteit in die 
week kunt u de oudere 
kinderen vragen om de 
jongere kinderen te helpen 
met het ontcijferen van de 
woordstroken.

Met behulp van afbeeldingen of visuele hulpmiddelen kunnen de kinderen een 
beginsel of leerstelling aan een beeld in hun gedachten verbinden, waardoor 

ze beter kunnen begrijpen en onthouden wat ze hebben geleerd.

Laat de kinderen samen met hun leerkracht de 
vragen en antwoorden bij elkaar zoeken. Bespreek 
samen de antwoorden. (Zie ook Trouw aan het geloof 

[2004], 189–191.) Vraag de kinderen hoe ze zich 
op de wederkomst kunnen voorbereiden?

Week 4: Ik bereid me voor op de wederkomst door Jezus Christus te 
volgen.

Begrip bevorderen: Vertel de kinderen dat 
Jezus vaak door gelijkenissen lesgaf. Hij gebruikte 
bekende voorwerpen en situaties om geestelijke 
waarheden duidelijk te maken. Vertel in het kort 
de gelijkenis van de tien maagden. (Zie Mattheüs 

25:1–13; zie ook ‘De gelijkenis van de tien maag-
den’, Liahona, maart 2009, 20–21.) Leg uit dat 
deze gelijkenis de wederkomst van Jezus Christus 
met een bruiloft vergelijkt. Laat enkele kinderen 
de gelijkenis uitbeelden. Vraag de kinderen die de 
rol van de wijze maagd spelen hoe het voelt om 
voorbereid te zijn, en bespreek hoe belangrijk het 

is om ons op de wederkomst van de Heiland voor 
te bereiden.

Toepassing aanmoedigen: Teken een lamp 
op het bord. Bespreek dat als we Jezus Christus 
volgen door iedere dag 
het goede te doen, we 
olie in onze lamp stop-
pen. Vraag de kinderen 
hoe zij Jezus kunnen 
volgen, zoals anderen 
helpen, tiende betalen en bidden. Leg uit dat ze dat 
zelf moeten doen. Andere mensen kunnen dat niet 
voor hen doen. Geef ieder kind een vel papier dat 
in de vorm van een grote druppel olie is geknipt. 
Laat hen (of hun leerkracht) ‘Ik bereid me voor op 
de wederkomst door ’ op hun papier zetten. 

Laat de kinderen de zin afmaken of een 
tekening maken van iets dat ze kunnen 

doen om zich op de wederkomst voor 
te bereiden. Moedig de kinderen aan 
om hun papier mee naar huis te 
nemen en thuis te vertellen wat ze 
hebben geleerd.

Ik  
bereid  

me voor op  
de wederkomst  

    door  

Het schilderij is te vinden op sharingtime. lds. org

De lamp en de druppel zijn te vinden op sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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Hoe muziek in het 
jeugdwerk te gebruiken
Het doel van muziek in het jeugdwerk is de kinderen in het evangelie van Jezus Christus te 
onderwijzen en ze te helpen bij het naleven ervan. Jeugdwerkliedjes maken het leren veel leu-
ker, zijn een hulpmiddel om de beginselen te leren en te onthouden en nodigen de Geest uit.

Hieronder staan enkele vaardigheden die u kunt gebruiken om de kinderen een lied te leren. De 
voorbeelden zijn nuttig voor de liedjes in dit boekje. Zie het gedeelte ‘Muziek in het jeugdwerk’ 
in het overzicht van 2015 voor meer ideeën.

De aandacht van de kinderen erbij houden

Voordat u met zingen begint, zorgt u ervoor dat 
u de aandacht van de kinderen hebt. U kunt hun 
aandacht erbij houden door visuele hulpmiddelen 
zoals afbeeldingen, eenvoudige voorwerpen of de 
kinderen zelf te gebruiken U kunt ook de toon van 
uw stem veranderen. Aandachttrekkers moeten 
kort zijn en een rechtstreekse inleiding tot het 
lied. Bijvoorbeeld:

• Voordat u ‘Ik kijk graag naar de tempel’ (KL, 99) 
zingt, vraagt u de kinderen die weleens een 

tempel hebben gezien om hun hand op te ste-
ken. Laat ze tijdens het zingen nadenken over 
hun gevoelens als ze een tempel zien.

• De kinderen kunnen uw beste visuele hulpmid-
del zijn. Laat ze eenvoudige rekwisieten gebrui-
ken, zoals een stropdas of de Schriften, als ze 
‘Wij leren de wereld zijn woord’ (KL, 92–93) 
zingen.

De kinderen laten luisteren

Als u de kinderen vraagt om te luisteren of ze 
het antwoord op een vraag horen, kunnen ze 
de woorden en de boodschap van een lied beter 
leren. U kunt vragen of ze antwoorden horen 
op vragen als ‘wie?’ ‘wat?’ ‘waar?’ ‘wanneer?’ of 
‘waarom?’ U kunt de kinderen ook vragen of ze 
sleutelwoorden of rijmende woorden horen. En u 
kunt ze op hun vingers laten tellen hoe vaak ze 
een bepaald woord zingen.

Wanneer u de kinderen het lied ‘Als ik luister met 
mijn hart’ (p. 28 in dit boekje) leert, zet u de vol-
gende vragen op het bord: ‘Waar kan ik de stem 
van de Heiland horen?’ ‘Wie leert ons hoe we goed 
moeten leven?’ ‘Wie praat zachtjes tot ons?’ Laat 
de kinderen luisteren of ze tijdens het zingen het 
antwoord horen, en laat ze een signaal geven (door 
hun handen te vouwen, op te staan of hun oren 
aan te raken) als ze het antwoord zingen. Laat de 
kinderen het antwoord enkele malen met u zingen. 
Zet een andere vraag op het bord en herhaal.

Oefen de liedjes thuis 
zodat u naar de kinderen 
kunt kijken als u ze de 
liedjes leert, en niet naar 
uw boek.

Houd visuele 
hulpmiddelen 
eenvoudig. 
Dan kunnen de 
kinderen zich op de 
boodschap van het 
lied concentreren, 
en kan de Geest 
getuigen dat wat 
ze zingen waar is.
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Horen
Luisteren

De kinderen erbij betrekken

Betrek de kinderen op verschillende manieren bij 
het zingen. Bijvoorbeeld:

• Laat de kinderen eenvoudige handgebaren 
bedenken om zich de woorden en de bood-
schap van een lied te herinneren (zie ‘Hulp-
middelen voor de dirigente’ op pagina 7).

• Laat de kinderen doen alsof ze een zendeling 
zijn terwijl ze ‘Wij leren de wereld zijn woord’ 
zingen. Laat ze tijdens het zingen op hun plek 
of in het lokaal marcheren en hun Schriften 
vasthouden.

• Voordat u ‘Als ik luister naar mijn hart’ zingt, 
geeft u ieder kind een papieren hart en laat u 
ze ‘Luisteren’ op de ene kant en ‘Horen’ op de 
andere kant zetten. Leg uit dat die woorden 
verscheidene malen 
in het lied voorko-
men. Vraag de kinde-
ren om de juiste kant 
van het hart te laten 
zien als ze dat woord 
zingen.

Zing, zing, zing

Kinderen leren liedjes het best als ze ze keer op 
keer horen en zingen.

Herhaal en zing liedjes op verschillende leuke 
manieren. Bijvoorbeeld:

• Leer de kinderen de melodie van een nieuw 
lied door ernaar te luisteren of het te neuriën 
tijdens de prelude.

• Om het lied ‘Ik werk mee aan Gods plan voor 
mij’ (KL, 86–87) te herhalen, maakt u enkele 
verkeersborden. Zet op ieder verkeersbord een 
woord uit het lied. Houd een bord omhoog en 
zeg tegen de kinderen dat als ze het lied zingen 
ze dat woord overslaan. Doe hetzelfde met de 
andere verkeersborden.

• Maak een dobbelsteen van papier of karton. 
Zet op iedere zijde van de dobbelsteen een ver-
schillende manier van zingen (zoals: het ritme 
klappen, handgebaren maken, zachtjes zingen, 
jongens zingen, meisjes zingen, of de melodie 
neuriën). Op een andere dobbelsteen zet u de 
namen van jeugdwerkliedjes die de kinderen 
leren. Laat een kind de eerste dobbelsteen 
gooien om te bepalen hoe ze het lied gaan zin-
gen. Laat een ander kind de andere dobbelsteen 
gooien om te bepalen welk lied ze gaan zingen.

Nieuwe liedjes: Als u de 
kinderen een nieuw liedje 
leert, zing het dan eerst 
voor. Kinderen leren een 
liedje het best als ze het 
een paar keer horen voor-
dat ze het zingen.

Bereid u voor om de 
evangelieboodschap van 
een lied over te brengen 
door de teksten te bestu-
deren die in Kinderlied-
jes staan.

De kinderen 
voelen uw liefde en 
enthousiasme voor 
het evangelie als u 
met ze zingt. Als u 

uw getuigenis van de 
Heiland geeft, zullen 

zij ook zijn liefde voor 
hen kunnen voelen.

Het voorbeeld van de dobbelstenen is te vinden op sharingtime. lds. org

De harten zijn te vinden op 
sharingtime. lds. org
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Lessen aanpassen: 
Wellicht moet u de parti-
cipatieperioden aanpassen 
voor kinderen met han-
dicaps. Zie sharingtime. 
lds. org voor enkele 
voorbeelden.

U kunt meer  
informatie over kinderen 
met bijzondere behoef-
ten vinden op lds. org/ pa 
(klik op Primary, dan op 
Teaching All Children, 
Including Those with 
Disabilities); in Onder-
wijzen geen grotere 
roeping, 38–39; en op 
disabilities. lds. org.

Kinderen met handicaps lesgeven
De Heiland heeft gezegd: ‘En al uw kinderen zullen leerlingen des Heren zijn; en groot zal de vrede van uw 
kinderen zijn’ (3 Nephi 22:13).

Jeugdwerkleidsters hebben de belangrijke taak om alle kinderen in het evangelie van Jezus 
Christus te onderwijzen, ook kinderen met handicaps. In het jeugdwerk worden alle kinderen 
verwelkomd, geliefd, gekoesterd en erbij betrokken. In zo’n sfeer is het gemakkelijker voor de 
kinderen om de liefde van onze hemelse Vader en Jezus Christus te begrijpen en de invloed van 
de Heilige Geest te voelen en te herkennen.

Ieder kind is waardevol in de ogen van God. Ieder kind heeft behoefte aan 
liefde, respect en hulp.

Overleg met anderen als u eraan werkt om te voor-
zien in de behoeften van kinderen met een handicap.

 1. Overleg met de ouders van het kind. 
Ouders kennen hun kind meestal het best. Zij 
kunnen u vertellen hoe u het best kunt inspe-
len op zijn of haar behoeften, concentratieduur 
en favoriete leermethoden. Sommige kinderen 
zijn bijvoorbeeld vooral gevoelig voor muziek, 
en andere kinderen voor verhalen, afbeeldin-
gen, de Schriften, of bepaalde bewegingen. 
Gebruik verschillende lesmethoden, en zorg 
ervoor dat u methoden gebruikt waardoor ieder 
kind het beste leert.

 2. Overleg met andere jeugdwerkleidsters 
en leerkrachten. Bid en werk samen om 
manieren te bedenken waarmee u alle kinderen 
helpt om het evangelie van Jezus Christus te 
leren en ze te laten voelen dat ze geliefd zijn.

 3. Overleg in de wijkraad. Leidinggevenden 
in priesterschap en hulporganisaties hebben 
wellicht ideeën om kinderen met handicaps te 
helpen. De hogepriestersgroep in een wijk heeft 
bijvoorbeeld aangeboden om iedere week voor 
een autistisch jongetje een ‘grootvader in het 
jeugdwerk’ te regelen. (Het liefst iedere week 

dezelfde persoon.) Hierdoor kon het jongetje zich 
op de les concentreren en voelde hij zich geliefd.

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: ‘Het is 
duidelijk dat diegenen onder ons aan wie kostbare 
kinderen zijn toevertrouwd, een heilig en edel rent-
meesterschap hebben. Wij zijn immers degenen die 
God heeft aangewezen om de kinderen van deze 
tijd te omringen met liefde, geloofsvuur en met 
begrip van wie zij zijn.’ (‘Great Shall Be the Peace 
of Thy Children’, Ensign, april 1994, 60.)

Sommige kinderen met handicaps reageren 
goed op visuele hulpmiddelen. Gebruik 

hulpmiddelen zoals in dit voorbeeld 
om aan te geven wanneer het tijd is om 

te bidden, stil te zijn of te zingen.

Het schilderij is te vinden op  
sharingtime. lds. org

De figuren zijn te vinden op sharingtime. lds. org

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=nld
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Ik zal goed voor mijn lichaam zorgen







MIJN EVANGELIENORMEN


Ik volg het plan dat mijn hemelse Vader voor mij heeft.


Ik gedenk mijn doopverbond en luister naar de Heilige Geest.


Ik kies de goede weg. 
Ik weet dat ik me kan bekeren als ik een vergissing maak.


Ik ben eerlijk tegenover mijn hemelse Vader, andere mensen en mijzelf.


Ik gebruik de naam van onze hemelse Vader en van Jezus Christus met eerbied. 
Ik vloek niet en gebruik geen grove taal.


Op de sabbat doe ik dingen waardoor ik me dichter bij mijn 
hemelse Vader en Jezus Christus voel.


Ik eer mijn ouders en doe wat ik kan om mijn huisgenoten te sterken.


Ik houd mijn gedachten en lichaam heilig en rein, en 
ik neem niets tot me dat schadelijk voor me is.


Ik kleed me fatsoenlijk om mijn hemelse Vader en mijzelf respect te tonen.


Ik lees en kijk alleen naar dingen die goed zijn in de ogen van mijn hemelse Vader.


Ik luister alleen naar muziek die mijn hemelse Vader goedkeurt. 


Ik zoek goede vrienden en ben aardig voor andere mensen.


Ik leef nu al goed zodat ik later naar de tempel 
kan gaan om te werken aan een eeuwig gezin.


IK BEN EEN KIND VAN GOD


Ik weet dat mijn hemelse Vader van mij houdt, en ik houd van Hem. 
Ik kan altijd en overal tot mijn hemelse Vader bidden.


Ik probeer altijd aan Jezus Christus te denken en Hem te volgen.
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