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III

Over deze uitgave
De lessen in deze uitgave zijn in modules onderge
bracht, waarin fundamentele leerstellige beginselen 
van het herstelde evangelie van Jezus Christus aan 
de orde komen. Elke les richt zich zowel op vragen 
die jongeren kunnen hebben als op leerstellige begin
selen die hen naar antwoorden op die vragen leiden. 
De lessen zijn bedoeld om u meer grip op de leer te 
geven en u zo geestelijk voor te bereiden om de jon
geren bij krachtige leerervaringen te betrekken.

Leerschema’s
Voor elk leerstellig onderwerp in de inhoudsopgave 
zijn er meer leerschema’s dan u in een maand kunt 
behandelen. Laat u in uw beslissing welke leer
schema’s u voor de lessen gaat gebruiken, en hoeveel 
tijd u aan een onderwerp wilt besteden, leiden door 
de Geest en de vragen en interesses van de jongeren.

De leerschema’s schrijven niet voor wat u moet zeg
gen en doen in uw les. Ze zijn bedoeld om u meer 
grip op de leer te geven en de jongeren die u les
geeft op hun behoefte afgestemde leerervaringen te 
bieden.

Uw geestelijke voorbereiding
Als u de jongeren begrip wilt bijbrengen van de 
beginselen in deze schema’s, zult u ze zelf moeten 
begrijpen en toepassen. Bestudeer de Schriftteksten 
en de andere leermiddelen in de schema’s en ga op 
zoek naar uitspraken, verhalen of voorbeelden die bij 
uitstek relevant of inspirerend zijn voor de jongeren. 
Plan hoe u de jongeren gaat helpen die beginselen 
zelf te ontdekken, daar een getuigenis van te krijgen 
en toe te passen bij hun inspanningen om het evan
gelie te leren en erin te onderwijzen.

Met elkaar overleggen
Overleg met andere leerkrachten en leidinggevenden 
over de jongeren in uw klas. Wat leren ze elders — 
thuis, in het seminarie, in andere lessen in de kerk? 
Wanneer zijn ze in de gelegenheid om te onderwij
zen? (Als er gevoelige informatie in die gesprekken 
naar voren komt, ga daar dan vertrouwelijk mee 
om.)

Meer online
Aanvullende bronnen, leermiddelen en onderwijs
ideeën voor elk van deze lessen zijn te vinden op lds.
org/youth/learn. De online lessen bevatten:

• Links naar recente leringen van de hedendaagse 
profeten, apostelen en andere kerkleiders. Deze 
links worden regelmatig bijgewerkt, kijk er dus 
vaak naar.

• Links naar video’s, afbeeldingen en andere media 
die u voor uw geestelijke voorbereiding en onder
wijs aan de jongeren kunt gebruiken.

• Video’s met voorbeelden van doeltreffend onder
wijs waarmee u jongeren nog beter tot bekering 
kunt brengen.





V

1 Januari: De Godheid
3 Hoe helpt de Heilige Geest mij om iets te leren?

7 Hoe kom ik door Schriftstudie meer over mijn hemelse Vader te weten?

11 Hoe kan ik anderen iets over mijn hemelse Vader leren?

15 Hoe kan ik leren om in alles de hand van mijn hemelse Vader te zien?

19 Hoe helpt de Heilige Geest mij om anderen iets over het evangelie te leren?

23 Februari: Het heilsplan
25 Waarom is actief leren een belangrijk onderdeel van het plan van onze hemelse Vader?

29 Waarom is evangelieonderwijs een belangrijk onderdeel van het heilsplan?

32 Wat is de rol van keuzevrijheid bij het actief leren van het evangelie?

36 Hoe zorg ik dat anderen actief aan de les deelnemen?

40 Hoe kan ik de kerkmuziek gebruiken om een goed begrip van het heilsplan te krijgen?

44 Hoe kan ik anderen de leer van Christus duidelijk maken?

47 Maart: De verzoening van Jezus Christus
49 Hoe kan ik de woorden van levende profeten en apostelen gebruiken om mijn geloof in de 

verzoening van Jezus Christus te versterken?

53 Wat kan ik uit de Schriften over de verzoening van Jezus Christus te weten komen?

57 Hoe kan het Boek van Mormon mij sterken in mijn geloof in de verzoening van Jezus Christus?

61 Hoe kan mijn vertrouwen in de genade van de Heiland een betere leerkracht van mij maken?

65 Hoe kan ik vergelijkingen gebruiken om anderen in de verzoening te onderwijzen?

Inhoud



VI

69 April: De afval en de herstelling
71 Pasen: Hoe kan ik van de opstanding van Jezus Christus getuigen?

74 Wat leer ik uit het voorbeeld van Joseph Smith over het opdoen van evangeliekennis?

79 Hoe kan ik waarheid van dwaling onderscheiden?

83 Waarom is het belangrijk om in de zuivere leer te onderwijzen?

86 Hoe kan ik de gebeurtenissen van de afval en de herstelling op mijzelf van toepassing maken?

90 Hoe kan ik de afval en de herstelling aan anderen uitleggen?

95 Mei: Profeten en openbaring
97 Wat kan ik leren van levende profeten en apostelen?

101 Hoe kan ik mijn Schriftstudie verbeteren?

105 Hoe helpt eerbied mij om openbaring te ontvangen?

108 Wat betekent het om je getuigenis te geven?

112 Wat kan ik leren van de manier waarop president Monson de Geest volgt?

117 Juni: Priesterschap en priesterschapssleutels
119 Hoe kan ik doeltreffend aan raden in de kerk deelnemen?

123 Hoe werken vrouwen en priesterschapsdragers samen om het koninkrijk van God op te 
bouwen?

127 Waarom is het belangrijk om de raad van priesterschapsleiders op te volgen?

130 Hoe kan ik door een methodische Schriftstudie meer over het priesterschap te weten komen?

134 Hoe kan ik verhalen gebruiken om anderen het priesterschap uit te leggen?

139 Juli: Verordeningen en verbonden
141 Welke geestelijke waarheden kan ik uit de verordeningen van het evangelie leren?

145 Hoe kan ik verbonden beter leren begrijpen?

148 Hoe kan ik het avondmaal meer voor me laten betekenen?

153 Hoe kom ik mijn verbond na om de Heiland altijd indachtig te zijn?

157 Hoe kan ik mij op de tempelverordeningen voorbereiden?
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163 Hoe kan een dagboek bijhouden mij en mijn familie tot zegen zijn?

167 Waarom is het belangrijk om met mijn familiegeschiedenis vertrouwd te raken?

171 Hoe kan ik anderen leren familiehistorisch werk te doen?

175 Hoe kan ik het belang van het huwelijk en het gezin aan anderen uitleggen?

179 Welke mogelijkheden zijn er om thuis te leren en te onderwijzen?

183 September: Geboden
185 Hoe kan ik door de geboden na te leven meer op mijn hemelse Vader lijken?

189 Hoe kan ik anderen mijn normen duidelijk maken?

193 In hoeverre beïnvloedt het onderhouden van de geboden mijn vermogen om het evangelie te 
leren?

197 Hoe kan ik anderen ertoe inspireren om de geboden te gehoorzamen?

201 Welke zegeningen belooft onze hemelse Vader als ik de geboden gehoorzaam?

205 Oktober: Meer op Christus gaan lijken
207 Hoe kan ik anderen uitnodigen om meer op de Heiland te lijken?

211 Hoe kan ik liefde tonen voor wie ik lesgeef?

215 Hoe vergeleek de Heiland evangeliewaarheden met bekende voorwerpen en ervaringen?

220 Hoe kan ik anderen op basis van de Schriften helpen meer op Christus te lijken?

224 Hoe kan ik bij mijn onderwijs effectief vragen stellen?

228 Wat kan ik uit het voorbeeld van de Heiland over het opdoen van evangeliekennis leren?

233 November: Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid
235 Hoe kan ik geestelijk zelfredzaam worden?

239 Hoe krijg ik antwoorden op mijn eigen evangelievragen?

243 Hoe kan ik twijfel met geloof overwinnen?

247 Hoe kan ik leren mijn eigen beslissingen te nemen?

251 Hoe kan doelen stellen mijn zelfredzaamheid verbeteren?

254 Hoe kan ik me op financiële zelfredzaamheid voorbereiden?

258 Hoe kan ik als getuige van God optreden?
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261 December: Het koninkrijk van God  
opbouwen in de laatste dagen

263 Kerstmis: Hoe kan ik getuigen dat Jezus Christus de Zoon van God is?

266 Hoe kan ik leren doeltreffender in de kerk te dienen?

270 Hoe kan ik een betere leider worden?

274 Hoe kan ik beter leren onderwijzen?
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest’ 
(Geloofsartikelen 1:1).

Door de leerschema’s in deze module leren de jongeren om hun geloof in de leden 
van de Godheid te vergroten door de Schriften te bestuderen en hun getuigenis te 
geven aan anderen. Ze doen ervaring op met het volgen van de ingevingen van de 
Heilige Geest in hun pogingen om het evangelie te leren en erin te onderwijzen. 
Moedig ze aan om vragen te stellen over wat ze leren, naar meer kennis te streven en 
anderen deelgenoot te maken van hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe helpt de Heilige Geest mij om iets te leren?
Hoe kom ik door Schriftstudie meer over mijn hemelse Vader te weten?
Hoe kan ik anderen iets over mijn hemelse Vader leren?
Hoe kan ik leren om in alles de hand van mijn hemelse Vader te zien?
Hoe helpt de Heilige Geest mij om anderen iets over het evangelie te leren?

Aanwijzing voor de leerkracht

Herinner de jongeren er bij het lesgeven uit deze 
module aan dat de namen van de leden van de God
heid heilig zijn (zie LV 63:61). Moedig ze aan om die 
namen met eerbied en respect te gebruiken.

Januari: De Godheid
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JANUARI: DE GODHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe helpt de Heilige Geest 
mij om iets te leren?
De Heiland beloofde dat de Heilige Geest ons alles zal leren en in gedachten 
zal brengen (zie Johannes 14:26). Als evangelieleerling is het onder meer onze 
taak om naar de nabijheid van de Heilige Geest te streven zodat Hij ons kan 
inspireren als wij het evangelie in de les, in onze persoonlijke studie en in 
andere evangeliesituaties bestuderen. Leren door de Geest houdt in dat wij 
bidden om zijn invloed en luisteren naar ingevingen om ons begrip te geven 
(zie Alma 32:28).

Uw geestelijke voorbereiding

Bid voordat u de volgende Schriftteksten en lectuur leest. Hoe denkt u de jongeren te 
kunnen inspireren om ernaar te streven door de Geest te leren?

Johannes 16:13 (de Heilige Geest zal 
ons naar de waarheid leiden)

1 Korintiërs 2:9–14 (Gods aangele
genheden zijn alleen door de Geest te 
begrijpen)

1 Nephi 10:19 (als we er ijverig naar 
streven, openbaart de Heilige Geest 
Gods verborgenheden)

Alma 5:45–46; Moroni 10:3–5 (door de 
Heilige Geest krijgen we een getuige
nis van de waarheid)

LV 11:12–14 (de Geest verlicht ons 
verstand)

Donald L. Hallstrom, ‘Door zijn kerk 
bekeerd tot het evangelie’, Liahona, 
mei 2012, pp. 13–15

A. Roger Merrill, ‘Ontvangen door 
de Geest’, Liahona, november 2006, 
pp. 92–94

‘Onderricht van de Heilige Geest’, 
Predik mijn evangelie (2004), p. 18

Hoe heeft de Heilige Geest 
u geholpen om het evan
gelie te leren? Wat kunt u 
uit uw eigen ervaringen 
vertellen aan de jongeren?

Komen de jongeren geeste
lijk voorbereid naar de les? 
In welk opzicht kunnen 
ze beter leren als ze naar 
de invloed van de Geest 
streven?
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Leg verbanden

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het semi
narie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen 
inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De onderstaande 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Vraag de jongeren of ze thuis wel 
eens iets hebben meegemaakt waar
door ze iets over God hebben geleerd.

• Laat de jongeren het antwoord 
lezen dat president Spencer W. 
 Kimball op deze vraag heeft gegeven: 
‘Wat doet u als u een saaie avond
maalsdienst bijwoont?’ (Zie ouderling 
Donald L. Hallstroms toespraak ‘Door 

zijn kerk bekeerd tot het evangelie’.) 
Waarom zei president Kimball dat hij 
nooit een saaie avondmaalsdienst had 
bijgewoond? Vraag de jongeren of ze 
wel eens de Geest hebben gevoeld in 
de avondmaalsdienst of een les in de 
kerk. Wat hadden ze gedaan om zich 
daar geestelijk op voor te bereiden? 
Laat ze hun antwoorden op het bord 
schrijven.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien wat het inhoudt 
om onderricht te worden door de Geest. Kies er onder inspiratie van de Heilige Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag een jongere om een of meer 
hierin vermelde Schriftteksten voor 
te lezen en vast te stellen op welke 
manieren de Heilige Geest ons helpt 
om het evangelie te leren. Wat kun
nen de gevolgen zijn als iemand het 
evangelie probeert te bestuderen zon
der de invloed van de Geest? U kunt 
eventueel vertellen over een keer dat 
u de Heilige Geest hebt gevoeld bij 
het leren van het evangelie. Vraag de 
jongeren om over soortgelijke ervarin
gen te vertellen.

• Vraag de jongeren om A. Roger 
Merrills lijst te lezen met drie dingen 
die we moeten doen om de Geest te 
krijgen (in zijn toespraak ‘Ontvangen 
door de Geest’). Vraag ieder jongere 
om een van de drie dingen uit te kie
zen en een Schrifttekst voor te lezen 
of een persoonlijke ervaring te vertel
len die verband houdt met dat punt. 
Vraag de jongeren hoe zij broeder 
Merrills ideeën kunnen toepassen in 
de zondagsschool en in andere situa
ties waarin zij het evangelie leren.

Onderwijstip

Om het hart van de cur
sisten te raken, moet een 
evangelieboodschap met 
de Geest gebracht wor
den (zie 2 Nephi 33:1; LV 
42:14). Gebruik daarom 
methodes waarmee u de 
juiste sfeer voor de les 
schept en de Geest uitno
digt om erbij aanwezig te 
zijn. (Zie Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 
p. 91.)
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• Nodig de jongeren uit om ‘Onder
richt door de Heilige Geest’ te lezen 
in Predik mijn evangelie (pagina 18) 
en vast te stellen welke zegeningen 
we krijgen als we onderricht worden 
door de Geest. Nodig met toestem
ming van de bisschop de voltijdzen
delingen uit (of een pas teruggekeerde 

zendeling) om de klas te vertellen hoe 
zij die zegeningen hebben ontvangen 
toen zij onderricht werden door de 
Geest. Vraag de jongeren welke zege
ningen zij nu kunnen krijgen als ze 
leren door de Geest. Wat gaan ze doen 
om de Geest uit te nodigen bij hun 
evangeliestudie?

Vraag de jongeren wat ze vandaag geleerd hebben. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze wat het inhoudt om door de Geest te leren? Heb
ben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te 
besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren of ze de indruk hebben dat ze iets moeten doen naar aanleiding van 
wat ze vandaag hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat 
u leiden door de Geest terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te 
gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertrouwde 
zijn discipelen en gaf ze 
de opdracht om anderen 
te onderrichten, te dienen 
en tot zegen te zijn. Welke 
kansen kunt u de jonge
ren bieden om anderen te 
vertellen wat ze leren?
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Geselecteerde bronnen

Uit: A. Roger Merrill, ‘Ontvangen door de Geest’, 
 Liahona, november 2006, pp. 92–94

In onze kerkbijeenkomsten, bij onze Schriftstudie, 
individueel en in gezinsverband, en zelfs vandaag, 
nu we naar de profeten en apostelen van de Heer 
luisteren, ontvangt de een meer dan de ander.  
Waarom deed hij dat? Ik ben tot het inzicht geko
men dat wie echt ontvangen minimaal drie dingen 
doen die anderen mogelijk niet doen.

Ten eerste zoeken zij. We leven in een amusements
wereld, een kijkwereld. Zonder dat we het zelf door 
hebben, komen we naar de conferentie of gaan we 
naar de kerk met een houding van: ‘Hier ben ik; 
inspireer me maar.’ We zijn geestelijk passief aan het 
worden.

Als we ons echter concentreren op het zoeken en 
ontvangen van de Geest, wordt het minder belang
rijk of een leerkracht of een spreker onze aandacht 
weet vast te houden, maar meer of wij aandacht 
schenken aan de Geest. Denk eraan, ontvangen is een 
werkwoord. Het is een beginsel dat tot actie aanzet. 
Het is een fundamentele uiting van geloof.

Ten tweede, wie ontvangen voelen. Hoewel openba
ring tot het verstand en het hart komt, wordt zij het 
vaakst gevoeld. Tenzij wij leren aandacht schenken 
aan deze geestelijke gevoelens, herkennen we door
gaans de Geest niet.

Onlangs had ik een gesprek met een van onze 
schoondochters en daarin opperde zij dat we zelfs 
kleine kinderen kunnen leren hoe ze zich bewust 
worden van deze geestelijke gevoelens. We kunnen 
hun vragen stellen als: ‘Wat voor gevoelens had je 
toen we samen deze tekst lazen?’ en ‘Is er iets wat 

de Geest wil dat je doet?’ Dat zijn goede vragen 
voor ons allemaal. Zij geven aan dat we verlangen 
te ontvangen.

Ten derde, wie door de Geest ontvangen zijn van 
plan ernaar te handelen. De profeet Moroni hield ons 
voor dat we, om een getuigenis van het Boek van 
Mormon te ontvangen, moeten vragen ‘met een eer
lijke bedoeling’ (Moroni 10:4). De Geest onderwijst 
ons als we oprecht van plan zijn te handelen naar 
wat we leren.

Uit: ‘Onderricht van de Heilige Geest’, Predik mijn 
evangelie (2004), p. 18

Uw evangeliestudie is het doelmatigst als u door 
de Heilige Geest wordt onderricht. Begin uw 
evangelie studie altijd met een gebed, waarin u om 
hulp van de Heilige Geest vraagt. Hij geeft u de 
kennis en overtuiging die uw leven tot zegen zijn en 
waardoor u anderen tot zegen kunt zijn. Uw geloof 
in Jezus Christus zal toenemen. U zult u willen 
bekeren en verbeteren.

Die manier van studeren bereidt u voor op uw 
werk, biedt troost, maakt problemen helder, en geeft 
u de kracht om tot het einde toe te volharden. Een 
succesvolle evangeliestudie vereist drang en daden. 
Want hij die ijverig zoekt, zal vinden; en de verbor
genheden Gods zullen hun door de macht van de 
Heilige Geest worden ontvouwd, zowel in deze tijd 
als in tijden van weleer’ (1 Nephi 10:19). Wanneer u 
net als Enos verlangt de woorden van het eeuwige 
leven te leren kennen, en u deze woorden ‘diep in 
[uw] hart’ laat doordringen (Enos 1:3), zal de Hei
lige Geest uw verstand en uw hart voor meer licht 
en begrip openen.
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JANUARI: DE GODHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kom ik door Schriftstudie 
meer over mijn hemelse 
Vader te weten?
Door de eeuwen heen hebben profeten waarheid geopenbaard over de aard 
van God. Bestuderen we hun getuigenis in de Schriften ijverig, dan komen we 
meer te weten over de eigenschappen van onze hemelse Vader en vergroten we 
ons geloof en getuigenis. Hoe beter we de aard van onze hemelse Vader begrij
pen hoe beter we ons eigen goddelijke potentieel als zijn geestkind begrijpen.

Uw geestelijke voorbereiding

Zoek, terwijl u onder gebed de Schriften en ander materiaal bestudeert, naar passages 
of uitspraken waardoor de jongeren meer te weten kunnen komen over de aard van onze 
hemelse Vader.

Omni 1:17; Mosiah 1:3–7; Alma 37:8–9 
(door de Schriften kunnen we de aard 
van God begrijpen)

LV 1:37–39; 18:34–36 (in de Schriften 
kunnen we Gods stem horen)

Gids bij de Schriften, ‘God, Godheid’

D. Todd Christofferson, ‘De zegen 
van Schriftuur’, Liahona, mei 2010, 
pp. 32–35; zie ook de video ‘De zegen 
van Schriftuur’

Hoe heeft uw eigen studie 
van de Schriften uw geloof 
in, en getuigenis van, uw 
hemelse Vader vergroot? 
Welke methodes hebt u 
voor uw Schriftstudie 
gebruikt waar de jongeren 
iets aan zouden kunnen 
hebben?

Waarom is het belangrijk 
dat de jongeren de aard 
van hun hemelse Vader 
kennen en begrijpen? 
Welke Schriftteksten vindt 
u het nuttigst voor hen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het semi
narie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen 
nzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De onderstaande 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Vraag een van de jongemannen 
in de klas om de jongevrouwen iets 
te vertellen wat hij onlangs in een 
AP quorumvergadering heeft geleerd 
over de Godheid. Vraag vervolgens 
een jongevrouw om de jongemannen 
in de klas iets te vertellen wat zij heeft 
geleerd in haar jongevrouwenklas.

• Laat de jongeren nadenken over 
deze vraag: ‘Wat gebeurt er met hen 

die de Schriften niet hebben, of die 
niet gebruiken?’ Laat ze zoeken naar 
antwoorden bij het lezen van een 
van de in dit leerschema genoemde 
Schriftteksten, of bij het lezen van ‘De 
Schriften verruimen onze gedach
ten’ in de toespraak van ouderling 
D. Todd Christofferson met de titel 
‘De zegen van Schriftuur’. Vraag ze 
wat ze hebben gevonden.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren laten inzien hoe ze door de 
Schriften hun begrip van de Godheid kunnen vergroten. Kies er onder inspiratie van de 
Heilige Geest een of meer die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren op het bord schrij
ven wat ze van God weten. Vraag ze 
hoe ze die waarheden te weten zijn 
gekomen. Laat ze zien hoe ze in de 
Gids bij de Schriften Schriftteksten 
kunnen vinden waar de opgeschre
ven waarheden over God in staan (ze 
kunnen bijvoorbeeld ‘God, Godheid’ 
teksten over Gods aard opzoeken, 
of onder ‘Liefde’ teksten over Gods 
liefde vinden). Vraag de cursisten om 
de gevonden tekstverwijzingen op te 
schrijven. Moedig ze aan om bij het 
lezen van de teksten te vertellen wat 
ze nog meer over hun hemelse Vader 
te weten komen en dit op het bord te 
schrijven. Waarom zijn de Schriften 

een belangrijke manier om God te 
gaan begrijpen?

• Kies een hoofdstuk of passage uit 
de Schriften en laat de jongeren zien 
wat ze daaruit kunnen leren over hun 
hemelse Vader. Laat ze bijvoorbeeld 
zien dat ze uit 1 Nephi 1 over zijn 
heerlijkheid (zie de verzen 8–9) en 
over zijn genade (zie de verzen 14, 20) 
leren. Geef de jongeren in de les de 
tijd om een hoofdstuk of passage uit 
de Schriften te lezen en alles te note
ren wat ze daarbij over hun hemelse 
Vader te weten komen. U kunt de 
volgende passages voorstellen: 
Jesaja 55; 2 Nephi 26:23–33; Mosiah 

Onderwijstip

‘Vaak zal een les meer 
stof bevatten dan u in uw 
lestijd zult kunnen behan
delen. In die gevallen 
beslist u wat de leerlingen 
het meest tot nut zal zijn.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], pp. 98–99.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte de 
Schriften om te onder
wijzen in en te getuigen 
van zijn zending in het 
plan van de Vader. Hoe 
kunt u de jongeren helpen 
om met behulp van de 
Schriften meer te weten te 
komen over hun Vader in 
de hemel?

2:19–25; Leer en Verbonden 1:17–39. 
Ze kunnen dat individueel doen, in 
een groep of met de hele klas. Laat ze 
onderling bespreken wat ze hebben 
gevonden.

• Laat de jongeren voor zichzelf de 
ingang ‘God, Godheid’ in de Gids 
bij de Schriften lezen en één ding 
opschrijven dat ze daarbij te weten 
komen over God de Vader. Moedig ze 
aan om daar genoemde aanverwante 

teksten op te zoeken. Als iedereen 
klaar is, vraag ze dan om allemaal 
iemand anders in de klas op te zoeken 
die iets anders heeft opgeschreven 
dan zij zelf, en laat ze aan elkaar ver
tellen wat ze te weten zijn gekomen 
(inclusief de gevonden teksten). Vertel 
hoe u uw hemelse Vader hebt leren 
kennen door in de Schriften te lezen 
en vraag enkele jongeren naar hun 
eigen ervaringen op dat gebied.

Vraag de jongeren wat ze vandaag geleerd hebben. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe ze door Schriftstudie meer te weten kunnen 
komen over hun hemelse Vader? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn 
om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de jongeren aan om wat ze vandaag geleerd hebben te gebruiken voor het ver
beteren van hun individuele Schriftstudie. Vraag ze in toekomstige lessen wat ze door 
hun studie te weten zijn gekomen over hun hemelse Vader.
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Geselecteerde bronnen

Uit: D. Todd Christofferson, ‘De zegen van Schriftuur’, 
Liahona, mei 2010, pp. 32–35

De Schriften verruimen onze gedachten door ons de 
Heer en onze relatie tot Hem en de Vader in herin
nering te brengen. Zij herinneren ons aan wat wij 
in ons voorsterfelijk leven wisten. En ze verruimen 
onze gedachten in nog een andere zin door ons in 
te lichten over tijdperken, volken en gebeurtenissen 
die we niet zelf hebben meegemaakt. Niemand van 
ons heeft de Rode Zee vaneen zien scheiden en nie
mand is met Mozes tussen de muren van water naar 
de overkant gelopen. We waren niet ter plekke om 
naar de Bergrede te luisteren, Lazarus weer tot leven 
te zien komen, de Heiland in Getsemane en aan  
het kruis te zien lijden, en we hebben, met Maria, 
de engelen niet bij het lege graf horen getuigen dat 
Jezus uit de dood was opgestaan. U en ik bevonden 
ons niet onder de mensen in het land Overvloed 
die op uitnodiging van de Heiland één voor één 
naar voren traden om de tekens van de nagels te 
voelen en zijn voeten met hun tranen nat te maken. 
We zijn niet naast Joseph Smith in het heilige bos 
neergeknield en hebben niet de Vader en de Zoon 
gezien. Toch zijn al deze gebeurtenissen, en nog vele 
andere, ons bekend, omdat we de Schriftuurlijke 
kroniek hebben om onze gedachten te verruimen, 
om ons te leren wat we niet wisten. En wanneer die 

zaken tot in ons hoofd en hart doordringen, begint 
ons geloof in God en zijn geliefde Zoon te groeien.

De Schriften verruimen ook onze gedachten door 
ons te herinneren aan wat wij en eerdere genera
ties hebben geleerd. Wie het opgetekende woord 
Gods niet tot hun beschikking hebben of het naast 
zich neerleggen, verliezen uiteindelijk hun geloof 
in Hem en vergeten het doel van hun bestaan. U 
herinnert zich hoe belangrijk het was dat Lehi’s 
volk de platen van koper in bezit kreeg toen het uit 
Jeruzalem was vertrokken. Die Schriften waren de 
sleutel tot hun kennis van God en van Christus, die 
voor verlossing zou zorgen. De andere groep die 
kort na Lehi ‘uit Jeruzalem was gekomen’ had geen 
Schriften bij zich, en toen Lehi’s nakomelingen hen 
drie of vierhonderd jaar later aantroffen, staat er 
geschreven dat ‘hun taal was verbasterd; […] en zij 
loochenden het bestaan van hun Schepper’ (Omni 
1:15, 17).

In de dagen van Tyndale waren de meeste mensen 
gespeend van enige Bijbelkennis, omdat ze de Bijbel 
niet in hun eigen taal tot hun beschikking hadden. 
Tegenwoordig zijn de Bijbel en andere Schriften 
ruimschoots voorhanden, maar toch is er in toe
nemende mate sprake van Schriftuurlijke ongelet
terdheid, omdat men die boeken niet wil inkijken. 
Derhalve zijn zij de zaken vergeten die hun groot
ouders bekend waren.
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JANUARI: DE GODHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen iets over 
mijn hemelse Vader leren?
Veel mensen kunnen zich tegenwoordig geen voorstelling van God maken, of 
hebben een denkbeeld van God dat erg afwijkt van hoe Hij werkelijk is. Omdat 
wij het volle evangelie hebben, kunnen we andere mensen uitleggen wat de 
ware aard van onze hemelse Vader is, en welke band wij met Hem hebben.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer onder gebed deze Schriftteksten en materialen. Welke vindt u het nuttigst 
voor de jongeren die u lesgeeft?

Alma 18:24–40; 22:4–23 (Ammon en 
Aäron onderwijzen Lamanitische 
koningen aangaande God)

Alma 30:12–15, 37–53 (Korihor heeft 
met Alma een twistgesprek over het 
bestaan van God)

‘God is onze liefhebbende hemelse 
Vader’ Predik mijn evangelie (2004), 
pp. 31–32

‘Uw leerlingen begrijpen’, Onder
wijzen — geen grotere roeping (1999), 
pp. 33–34

‘God de Vader’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 69–70.

Wanneer hebt u ande
ren over God de Vader 
geleerd, of hebben anderen 
u iets over Hem geleerd? 
Waarom zou het nuttig 
zijn om de geloofsovertui
ging te begrijpen van hen 
die u onderwijst?

Welke kansen krijgen de 
jongeren om anderen te 
vertellen over hun geloof 
in God de Vader? Hoe 
kunt u ze helpen om zich 
op die kansen voor te 
bereiden?
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Leg verbanden

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het semi
narie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen 
inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De onderstaande 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Laat de jongeren iets vertellen wat 
ze onlangs over de Godheid te weten 
zijn gekomen. Met welke vragen zit
ten ze? Hoe kunnen ze elkaar helpen 
om antwoorden te vinden op hun 
vragen?

• Geef de jongeren ongeveer een 
minuut de tijd om op te schrijven wat 
ze geloven aangaande hun hemelse 
Vader (verwijs zo nodig naar ‘God is 

onze liefhebbende hemelse Vader’, 
Predik mijn evangelie, pp. 31–32; of 
‘God de Vader’, Trouw aan het geloof, 
pp. 69–70). Vraag een aantal cursis
ten wat ze hebben opgeschreven. 
Vraag de jongeren wat er gebeurde 
toen ze hun geloof in God bespraken 
met iemand die een andere geloofs
overtuiging heeft (of u kunt zelf zo’n 
belevenis vertellen). Wat hebben ze 
daarvan geleerd?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien wat het inhoudt 
om onderricht te worden door de Geest. Kies er onder inspiratie van de Heilige Geest 
een of meer die voor uw klas het beste zijn:

• Analyseer klassikaal of in kleine 
groepjes Alma 30:12–15, 37–53. Laat 
enkele jongeren vaststellen om welke 
redenen Korihor niet in God geloofde 
en vraag de anderen om naar redenen 
te zoeken waarom Alma wél geloofde. 
Kennen de jongeren mensen met 
soortgelijke meningen als die van 
Korihor? Laat de jongeren nadenken 
hoe ze een vriend kunnen helpen die 
niet zeker weet of God bestaat. Help 
de jongeren om te bedenken wat ze 
in zo’n situatie kunnen doen. Over 

welke ervaringen zouden ze kun
nen vertellen? Hoe zouden ze op een 
gepaste manier hun getuigenis kun
nen geven?

• Laat de ene helft van de klas 
Alma 18:24–40 lezen en vraag de 
andere helft om Alma 22:4–23 te 
lezen. Wat leren ze van het voorbeeld 
van Ammon en Aäron? Wat deden 
Ammon en Aäron om Lamoni en 
zijn vader te laten inzien wat de aard 
van God is? Waarom begon zowel 

Onderwijstip

‘Reageer beleefd en met 
respect op onjuiste ant
woorden. Zorg ervoor dat 
de persoon voldoende 
zelfvertrouwen houdt 
om aan de besprekingen 
deel te nemen. U kunt 
zelf de verantwoording 
op u nemen door te zeg
gen: ‘Het spijt mij. Ik heb 
die vraag blijkbaar niet 
duidelijk gesteld. Ik zal 
het opnieuw proberen’ 
(Onderwijzen ― geen grotere 
roeping [1999], p. 69).
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland kende en 
begreep de mensen die 
Hij onderwees. Hij vond 
unieke manieren om ze te 
laten leren en groeien. Wat 
weet u van de jongeren die 
u lesgeeft? Hoe kunt u ze 
beter gaan begrijpen? Wat 
voor uitwerking zal dat 
hebben op de manier dat u 
ze onderwijst?

Ammon als Aäron met Lamoni en 
zijn vader te vragen naar hun geloof 
in God? Vraag de jongeren wat ze 
hiervan leren en laat ze bespreken hoe 
zij dat kunnen toepassen wanneer ze 
de gelegenheid krijgen om hun geloof 
in God aan anderen uit te leggen.

• Vraag met toestemming van de 
bisschop een of meer bekeerlingen of 

ze in de klas willen vertellen wat hun 
geloof in God inhield voordat ze lid 
werden van de kerk, en hoe het her
stelde evangelie hun geloofsovertui
ging veranderde of beïnvloedde. Laat 
de jongeren Schriftteksten opzoeken 
die corresponderen met het nieuwe 
begrip dat de bekeerlingen van hun 
hemelse Vader kregen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag geleerd hebben. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe ze andere mensen kunnen helpen om iets over 
hun hemelse Vader te weten te komen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren of ze een ingeving voelen om iets te doen naar aanleiding van wat 
ze vandaag hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u 
leiden door de Geest in uw gebedsvolle overweging van manieren om hier nader op in 
te gaan.
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Geselecteerde bronnen

‘God de Vader’, Trouw aan het geloof (2004),  
pp. 69–71

God de Vader is de allerhoogste God waarin we 
geloven en die wij aanbidden. Hij is de hoogste 
Schepper, Heerser en Bewaker van al het bestaande. 
Hij is volmaakt, almachtig en alwetend. Hij ‘heeft 
een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar 
als dat van de mens’ (LV 130:22).

Onze hemelse Vader is een God van gerechtigheid, 
kracht, kennis en macht, maar Hij is ook een God 
van volmaakte barmhartigheid, goedgunstigheid en 
liefde. Hoewel we ‘niet de betekenis van alle dingen 
[kennen]’, kan de zekere kennis dat Hij ons liefheeft, 
ons vrede schenken. (Zie 1 Nephi 11:17.)

Vader van onze geest

Een van de belangrijkste levensvragen is: ‘Wie ben 
ik?’ Dankzij een bekend jeugdwerkliedje weten zelfs 
kleine kinderen het antwoord op die vraag. We zin
gen: ‘Ik ben een kind van God, door Hem op aard’ 
gebracht.’ Het besef dat we kinderen van God zijn, 
verschaft ons kracht, troost en hoop.

U bent letterlijk een kind van God, geestelijk gewon
nen in het voorsterfelijk leven. Als zijn kind heeft u 
de zekerheid dat u goddelijk en eeuwig potentieel 
hebt en dat Hij u zal helpen om dat potentieel te 
ontvouwen.

Hoogste Schepper

Vader in de hemel is de hoogste Schepper. Door 
Jezus Christus heeft Hij de hemel en de aarde  
geschapen. (Zie Mozes 2:1.) Alma heeft gezegd:  
‘Alle dingen wijzen erop dat er een God is; ja, zelfs 
de aarde, en alle dingen op het oppervlak daarvan, 
ja, en haar beweging, ja, en ook alle planeten die 
zich bewegen in hun vaste orde, getuigen dat er een 
oppermachtige Schepper is’ (Alma 30:44).

Overdenk af en toe de schoonheid van de schep
ping: de bomen, bloemen, dieren, bergen, oceanen, 
een pasgeboren baby. Neem ’s avonds de tijd om 
de hemel in te kijken, waar de baan van sterren en 
planeten het bewijs zijn dat ‘God Zich [beweegt] in 
zijn majesteit en macht’. (Zie LV 88:41–47.)

Auteur van het heilspan

Onze hemelse Vader wil dat we voor eeuwig bij 
Hem wonen. Zijn werk en heerlijkheid is ‘de onster
felijkheid en het eeuwige leven van de mens tot 
stand te brengen’ (Mozes 1:39). Om dit mogelijk te 
maken, bereidde Hij het heilsplan voor. Hij stuurde 
zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om de banden 
van de dood te breken en de zonden van de wereld 
te verzoenen: ‘Want alzo lief heeft God de wereld 
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren 
ga, maar eeuwig leven hebbe’ (Johannes 3:16). Dit 
offer is de hoogste uiting van zijn liefde voor ons.
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JANUARI: DE GODHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik leren om in 
alles de hand van mijn 
hemelse Vader te zien?
De profeet Alma heeft ons geleerd: ‘Alle dingen wijzen erop dat er een God is’ 
(Alma 30:44). Onze hemelse Vader houdt van ons en zegent ons dagelijks. Als 
we opletten, zien we bewijzen van zijn macht en invloed in ons eigen leven en 
in de wereld om ons heen. Hoewel we Hem niet in eigen persoon zien, zien we 
in dat Hij overal de hand in heeft, waardoor ons getuigenis dat Hij leeft sterker 
wordt.

Bereid u geestelijk voor

Bestudeer onder gebed deze Schriftteksten en materialen. Wat zal ertoe bijdragen dat de 
jongeren de hand van hun hemelse Vader in hun leven herkennen?

Psalmen 145:9; 1 Nephi 1:20 (de tedere 
barmhartigheden des Heren zijn in al 
zijn werken)

Alma 30:44; Mozes 6:63 (alle dingen 
getuigen dat God bestaat)

LV 59:21 (het mishaagt God als we 
zijn hand niet in alles erkennen)

Kim B. Clark, ‘Ogen om te zien en 
oren om te horen’, Liahona, november 
2015, 124–126

Henry B. Eyring, ‘O, bedenkt, 
bedenkt’, Liahona, november 2007, 
pp. 66–69; zie ook de video ‘O, 
bedenkt, bedenkt’

David A. Bednar, ‘De tedere barmhar
tigheden van de Heer’, Liahona, mei 
2005, pp. 99–102; zie ook de video ‘De 
tedere barmhartigheden van de Heer’

Video’s: ‘God is onze Vader’, ‘Wij 
woonden bij God’, 'De wil van God'

‘Gij zijt groot’, lofzang 54

Wanneer hebt u de invloed 
van uw hemelse Vader 
in uw leven gemerkt? 
Wat doet u om zijn tedere 
barmhartigheden te 
herkennen?

In welke opzichten hebt u 
de hand van uw hemelse 
Vader in het leven van de 
jongeren herkend? Wat 
zou de jongeren ervan 
kunnen weerhouden 
om de invloed van hun 
hun hemelse Vader op 
hun leven te herkennen? 
In welke opzichten zal 
het herkennen van zijn 
invloed hen nu en later tot 
zegen zijn?



16

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het semina
rie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen om 
in te zien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De onderstaande 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Vraag de jongeren om te vertellen 
wat ze de afgelopen week hebben 
meegemaakt dat hun getuigenis van 
het evangelie versterkte.

• Vertel iets dat u hebt meegemaakt 
waarbij u een aanwijzing zag dat God 
u leidt, beschermt of zegent.  Geef uw 
getuigenis van uw hemelse Vader.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien hoe ze in hun 
leven de hand van God kunnen herkennen. Kies er onder inspiratie van de Heilige 
Geest een of meer die voor uw klas het beste zijn:

• Leer de jongeren de hand van God 
in hun leven te herkennen en vraag 
ze daartoe ouderling Kim B. Clarks 
toespraak ‘Ogen om te zien en oren 
om te horen’ te lezen. Wat komen 
ze uit deze toespraak te weten over 
hoe ze de hand en de stem van onze 
hemelse Vader kunnen herkennen? 
Als onderdeel van de bespreking kunt 
u desgewenst ingaan op de voordelen 
van onze fysieke ogen en oren plus 
de uitdagingen voor wie niet kunnen 
zien of horen. Hoe zou u het belang 
van geestelijk zien en horen kunnen 
uitleggen? Welke voorbeelden kun
nen u en de jongeren over geestelijk 
zien en horen aanhalen?

• Laat een van de video’s zien die 
in dit leerschema genoemd worden. 
Vraag de jongeren om te luisteren of 
ze redenen horen waarom de mensen 

in de video in God geloven. Waaraan 
herkenden deze mensen zijn hand in 
de wereld om hen heen? Welke bewij
zen zien de jongeren nog meer? Vraag 
de jongeren of ze hun getuigenis 
willen geven van de invloed die hun 
hemelse Vader op hun leven heeft.

• Laat de jongeren de toespraak van 
president Henry B. Eyring met de titel 
‘O, bedenkt, bedenkt’ lezen, of laat 
ze naar de bijbehorende video kijken. 
Welke zegeningen kreeg president 
Eyring door Gods hand in zijn leven 
te herkennen? Laat de jongeren 
nadenken over ervaringen die ze 
hebben en voor zichzelf de vragen 
beantwoorden die president Eyring 
stelt: ‘Heeft God een boodschap 
gestuurd die alleen voor mij bestemd 
was?’ ‘Heb ik de hand van God in 
mijn leven gezien?’ Laat ze hun 

Onderwijstip

‘Als iemand voorleest, 
moet u de anderen aan
moedigen om in hun 
Schriften mee te lezen. 
Laat hen luisteren en op 
specifieke beginselen let
ten. Geef hun voldoende 
tijd om iedere tekst op te 
zoeken voordat die wordt 
voorgelezen.’ (Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 56.)
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antwoorden in koppels of in kleine 
groepjes bespreken. Vraag de jonge
ren om vast te stellen wat zij gaan 
doen om ‘manieren [te zoeken] om 
Gods goedertierenheid te herkennen.’

• Laat de jongeren de lofzang ‘Gij zijt 
groot’ zingen, lezen of ernaar luiste
ren. Laat ze een lijst opstellen met, of 
tekeningen op het bord maken van, 
dingen in die lofzang die aangeven 
hoe groots God is (ze kunnen ook de 
Schriftteksten onderaan de lofzang 
lezen). Wat zijn enkele dingen die de 
jongeren aan die lijst kunnen toevoe
gen die tot hen getuigen van Gods 
macht en liefde? Laat de jongeren 
creatieve manieren bedenken om hun 
getuigenis van hun hemelse Vader te 
geven. Ze kunnen bijvoorbeeld aan de 
hand van hun lijsten zelf een lofzang 
schrijven, of ze kunnen foto’s maken 
en daar een diashow van maken. 
Moedig ze aan om het resultaat in een 
toekomstige les te laten zien.

• Schrijf de volgende onvolledige 
zinnen op het bord: ‘Ik zou een 
tedere barmhartigheid omschrijven 
als ______.’ ‘Een voorbeeld van een 
tedere barmhartigheid is ______.’ 
‘Ik merk een tedere barmhartigheid 
misschien niet als ______.’ Laat de 
jongeren tijdens het lezen van ‘Wat 
zijn de tedere barmhartigheden des 
Heren?’ in de toespraak van ouder
ling David A. Bednar met de titel ‘De 
tedere barmhartigheden van de Heer’ 
(of bij het kijken naar de video met 
die titel) bedenken hoe ze die zinnen 
zouden afmaken. Vraag ze wat ze 
hierover denken. Welke voorbeelden 
van tedere barmhartigheden hebt 
u zelf gezien? Hoe is hun getuige
nis van hun hemelse Vader door die 
ervaringen versterkt? Laat ze iemand 
bedenken die zij hierover kunnen 
vertellen om zijn of haar geloof te 
versterken.

Vraag de jongeren wat ze vandaag geleerd hebben. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe ze de hand van hun hemelse Vader in hun leven 
kunnen herkennen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd 
aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de jongeren aan om de komende week de hand van God in hun leven te herken
nen. Vraag ze aan het begin van de volgende les of ze over hun ervaringen daarmee 
willen vertellen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertelde 
eenvoudige verhaaltjes 
en gaf voorbeelden uit 
het dagelijks leven. Hij 
hielp zijn volgelingen om 
in hun dagelijks leven en 
de wereld om hen heen 
evangelielessen te ontdek
ken. Kunt u de jongeren 
voorbeelden of voorvallen 
uit uw eigen leven vertel
len aan de hand waarvan 
ze kunnen inzien dat alles 
getuigt dat God bestaat? 
Hebben de jongeren zelf 
iets meegemaakt waar 
ze elkaar over kunnen 
vertellen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: David A. Bednar, ‘De tedere barmhartigheden des 
Heren’, Liahona, mei 2005, pp. 99–102

Tijdens een recente ringconferentie waren de 
tedere barmhartigheden des Heren duidelijk waar 
te nemen in het ontroerende getuigenis van een 
jonge vrouw en moeder met vier kinderen van wie 
de man in december 2003 in Irak was gesneuveld. 
Deze dappere zuster vertelde dat ze na het bericht 
van haar mans dood zijn kerstkaart en boodschap 
ontving. Te midden van de plotselinge realiteit van 
een dramatisch veranderd leven, kreeg deze goede 
zuster op het juiste moment een tedere herinnering 
dat gezinnen inderdaad eeuwig kunnen zijn. Met 
haar toestemming citeer ik uit die kerstkaart:

‘Aan het beste gezin ter wereld! Ik hoop dat jullie  
samen een gezellige tijd zullen hebben en aan de 
ware betekenis van Kerstmis zullen denken. De 
Heer heeft het voor ons mogelijk gemaakt om eeu
wig samen te zijn. Dus ook nu we niet samen zijn, 
horen we als gezin bij elkaar.

‘Ik bid dat God jullie zal zegenen en beschermen, en 
dat deze kerst een gave van liefde van ons aan Hem 
daarboven zal zijn!!!

‘Veel liefs van papa en je liefhebbende echtgenoot!’

Het is duidelijk dat de echtgenoot in zijn kerstkaart 
de tijdelijke scheiding door zijn militaire opdracht 

bedoelde. Maar deze zuster ontving een noodza
kelijke geestelijke geruststelling en een getuigenis, 
als de stem van een overleden partner en vader die 
roept uit het stof. Zoals ik al eerder zei, de tedere 
barmhartigheden des Heren vinden niet willekeurig 
of toevallig plaats. Door getrouwheid, gehoorzaam
heid en nederigheid krijgen we tedere barmhartig
heden in ons leven, en het is vaak de timing van 
de Heer waardoor wij deze belangrijke zegeningen 
herkennen en waarderen. […]

We mogen de macht van de tedere barmhartigheden 
des Heren niet onderschatten of over het hoofd zien. 
Door de eenvoud, heerlijkheid en bestendigheid 
van de tedere barmhartigheden des Heren kunnen 
wij versterkt en beschermd worden in de moeilijke 
tijden waarin we leven en nog moeten leven. Als 
woorden niet de troost kunnen bieden die we nodig 
hebben of de vreugde kunnen uiten die wij voelen, 
als het gewoon zinloos is om te proberen iets uit 
te leggen wat niet uit te leggen valt, als we door 
logica en redelijkheid niet voldoende begrip over de 
onrechtvaardigheid en oneerlijkheid van het leven 
kunnen krijgen, als we door ervaring en evaluatie 
niet het verwachte resultaat bereiken, en als het  
erop lijkt dat we helemaal alleen zijn, dan worden 
we gezegend door de tedere barmhartigheden des 
Heren en worden we machtig gemaakt, zelfs tot de 
macht der bevrijding toe. (Zie 1 Nephi 1:20.)
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JANUARI: DE GODHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe helpt de Heilige Geest 
mij om anderen iets over 
het evangelie te leren?
Als we anderen in het evangelie onderwijzen, moeten we nederig erkennen dat 
de Heilige Geest in feite de leerkracht is. Het is ons voorrecht om als spreek
buis te fungeren waardoor de Heilige Geest andere mensen kan onderwijzen, 
getuigen, troosten en inspireren. We moeten zo leven dat we de Geest kunnen 
ontvangen. We bidden om zijn leiding bij onze voorbereiding en ons onderwijs, 
en we scheppen een sfeer waarin onze leerlingen zijn invloed kunnen voelen.

Bereid u geestelijk voor

Bestudeer onder gebed deze Schriftteksten en materiaal. Wat voelt u dat u met de jon
geren moet doornemen?

Johannes 15:26; LV 50:13–22; 52:9 
(de Trooster wordt gestuurd om ons 
waarheid te leren)

2 Nephi 33:1–2 (de Heilige Geest voert 
onze woorden tot in het hart van de 
mensenkinderen)

Alma 17:3 (de zoons van Mosiah 
bereidden zich voor om met kracht en 
gezag te onderwijzen)

LV 11:21; 84:85 (de Geest zal ons inge
ven wat we moeten zeggen)

LV 42:11–17 (als we de Geest niet heb
ben, zullen we niet onderwijzen)

Dallin H. Oaks, ‘Teaching and 
 Learning by the Spirit’, Ensign, maart 
1997, pp. 6–14

Matthew O. Richardson, ‘Onder
wijzen naar de wijze van de Geest’, 
Liahona, november 2011, pp. 94–96

‘De macht van de Heilige Geest in 
bekering’ (Predik mijn evangelie, p. 98)

‘Door de Geest onderwijzen’, Onder
wijzen ― geen grotere roeping (1999), 
pp. 40 –48

Hoe weet u dat u met de 
Heilige Geest onderwijst? 
Hebt u daar geestelijke 
ervaringen mee gehad die 
geschikt zijn om aan de 
jongeren te vertellen?

Welke kansen krijgen 
de jongeren om andere 
mensen in het evangelie te 
onderwijzen? Begrijpen ze 
wat het inhoudt om met 
de Geest te onderwijzen? 
Hoe kan ik ze laten inzien 
hoe belangrijk de influis
teringen van de Geest bij 
hun onderwijs zijn?
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Leg verbanden

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het semina
rie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen om 
in te zien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De onderstaande 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Vraag de jongeren om te bedenken 
wanneer ze tijdens een les in de kerk, 
in het seminarie of tijdens een gezins
avond de Geest hebben gevoeld. Wat 
deed de leerkracht om de Geest uit te 
nodigen?

• Laat de jongeren gelegenheden 
noemen waarbij ze anderen in het 
evangelie kunnen onderwijzen. Sug
gereer om daarbij ook te denken aan 

zowel informele, ongeplande onder
wijsmomenten als formele onder
wijsopdrachten. Schrijf op het bord: 
‘Wat houdt het in om met de Geest 
te onderwijzen?’ Laat de jongeren tij
dens de les bedenken hoe ze die vraag 
zouden beantwoorden met betrekking 
tot de genoemde onderwijsmomen
ten. Vraag ze aan het eind van de les 
hierover te vertellen. 

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien wat het inhoudt 
om onderricht te worden door de Geest. Kies er onder inspiratie van de Heilige Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat ieder van de jongeren een 
van de volgende vragen uitkie
zen: Waarom is het belangrijk om 
te onderwijzen met de Geest? Hoe 
zegent de Geest ons als we lesgeven? 
Hoe zegent de Geest degenen die we 
lesgeven? Wat moeten we doen om de 
Geest uit te nodigen bij ons onder
richt? Vraag een jongere om Schrift
teksten over onderwijzen met de 
Geest voor te lezen (bijvoorbeeld een 
van de teksten die genoemd worden 
in dit leerschema) en in die tekst een 
antwoord op te zoeken op de door 
hem of haar uitgekozen vraag. Laat 

de jongeren vertellen welke tekst ze 
hadden uitgekozen en welke ant
woorden ze hebben gevonden.

• Kies onder gebed onderdelen 
van de toespraak van ouderling 
Dallin H. Oaks met de titel ‘Onder
richten en leren door de Geest’ of 
citaten uit Onderwijzen — geen grotere 
roeping,pp. 40–48, waardoor de jon
geren volgens u beter zouden kunnen 
gaan begrijpen wat het inhoudt om 
te onderwijzen met de Geest. Deel 
de klas op in groepjes en geef iedere 
groep een van die onderdelen. Vraag 
ze om het onderdeel samen te lezen 

Onderwijstip

‘Wees niet bang voor stil
tes. Mensen hebben vaak 
even tijd nodig om over 
vragen na te denken, ze 
te beantwoorden en hun 
gevoelens onder woorden 
te brengen. U kunt even 
stil zijn nadat u een vraag 
hebt gesteld, nadat iemand 
iets over een geestelijke 
ervaring heeft verteld of 
als iemand moeite heeft 
om zijn of haar gevoelens 
onder woorden te bren
gen.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], 
p. 67.)
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en een lijst te maken van dingen die 
zij kunnen doen om met de Geest te 
onderwijzen. Vraag de groepjes om 
de rest van de klas te vertellen wat ze 
te weten zijn gekomen. En moedig ze 
aan om hun lijstje aan te vullen terwijl 
ze luisteren naar de andere groepjes. 
Laat ze bedenken hoe ze het geleerde 
bij een toekomstige onderwijsgelegen
heid kunnen toepassen.

• Laat de jongeren de toespraak 
van Matthew O. Richardson met de 
titel ‘Onderwijzen naar de wijze van 
de Geest’ lezen en laat ze zoeken 
naar antwoorden op de vragen ‘Hoe 
onderwijst de Geest?’ en ‘Hoe volgen 
we Jezus na in ons onderwijs?’ Laat ze 
onderling bespreken wat ze hebben 
gevonden. Hebben ze wel eens mee
gemaakt dat een leerkracht onder
wees ‘naar de wijze van de Geest’? 
Hoe kunnen zij de volgende keer dat 
ze zelf onderwijzen het voorbeeld van 
die leerkracht volgen?

• Lees samen wat ouderling 
Richard G. Scott over zijn ervaringen 
vertelt op de pagina’s 41 en 42 van 
Onderwijzen — geen grotere roeping. 

Laat de jongeren de twee ervaringen 
met elkaar vergelijken. Waarom was 
de Heilige Geest er tijdens de les bij? 
Wat was er anders aan de tweede les? 
Vraag de jongeren hoe zij de volgende 
keer dat ze de gelegenheid krijgen 
om anderen te onderwijzen toe willen 
passen wat ze geleerd hebben van 
deze ervaringen.

• Geef elk lid van de klas een exem
plaar van ‘De macht van de Heilige 
Geest in bekering’ (Predik mijn evan
gelie, p. 98). Laat hen dit voor zichzelf 
lezen en zoeken naar antwoorden op 
de vraag: ‘Wat houdt het in om met 
de Geest te onderwijzen?’ Vraag ze 
wat ze hebben gevonden. Vraag de 
jongeren waarom ze het belangrijk 
vinden om dit nu al te weten, vóór
dat ze op zending gaan. Moedig ze 
aan om hun ‘Persoonlijke studie’ en 
‘Schriftstudie’ zelfstandig te doen (zo 
mogelijk kunt u ze in de les al wat tijd 
geven om ermee te beginnen). Moe
dig ze aan om alles te noteren dat hen 
inspireert bij het lezen van die tek
sten, en er in een toekomstige les over 
te vertellen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag geleerd hebben. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze wat het inhoudt om met de Geest te onderwijzen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren of ze een ingeving voelen om iets te doen naar aanleiding van wat 
ze vandaag hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u 
leiden door de Geest in uw gebedsvolle overweging van manieren om hier nader op in 
te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland stelde vra
gen die zijn toehoorders 
ertoe brachten diep na te 
denken en acht te slaan 
op hun gevoelens. Hij 
bood ze de gelegenheid 
om vragen te stellen en 
te vertellen hoe zij er zelf 
over dachten. Omdat Hij 
hen liefhad, waren ze niet 
bang om hun gedachten en 
gevoelens onder woorden 
te brengen. Hoe kunt u 
de jongeren helpen om 
zich zo veilig te voelen 
dat ze hun gedachten en 
gevoelens onder woorden 
brengen?



22

Geselecteerde bronnen

‘De macht van de Heilige Geest in bekering’ Predik mijn 
evangelie (2004), pp. 98–99

De macht van de Heilige Geest is essentieel in beke
ring. Zorg dat u de leer van bekering begrijpt, maar 
ook de ervaring van bekering. President Boyd K. 
Packer heeft de belangrijke rol van de Geest in beke
ring als volgt uitgelegd:

‘Als iemand zich bekeert, gebeurt dat door de macht 
van de Geest. Succes in het zendingswerk stoelt op 
de volgende drie dingen:

‘We moeten begrijpen wat een onderzoeker moet 
voelen om zich te bekeren.

‘We moeten begrijpen wat een zendeling moet 
voelen om met de bekeringskracht van de Geest te 
kunnen onderwijzen.

‘En dan moeten we begrijpen wat een lid moet 
voelen om met succes aan de bekeringservaring bij 
te dragen.’ (Conferentie voor zendingspresidenten, 
3 april 1985.)

Hoe beter u begrijpt hoe de onderzoekers, zendelin
gen en leden zich voelen als ze een getuigenis van 
de Geest ontvangen, hoe beter u uw eigen rol zult 
begrijpen, namelijk:

• Tijdens uw Schriftstudie en uw onderwijs in de 
leer opgebouwd en verlicht worden.

• Tijdens de lessen een sfeer creëren waarin de 
Heilige Geest kan getuigen. Dat doet u door de 
boodschap van de herstelling te verkondigen en 

daarvan te getuigen. Onderwijs met de Geest, 
en getuig dat u door de macht van de Heilige 
Geest weet dat wat u verkondigt, waar is.

• De leiding van de Geest volgen door de bood
schap op de behoeften van de persoon af te 
stemmen.

• Mensen uitnodigen om in actie te komen. 
Hun geloof zal groeien als zij zich bekeren, de 
geboden onderhouden en verbonden sluiten 
en naleven.

Ouderling M. Russell Ballard heeft het volgende 
over de macht van de Geest gezegd: ‘Ware bekering 
komt door de macht van de Geest tot stand. Als de 
Geest het hart raakt, verandert het. Als mensen […] 
de Geest met zich voelen werken, of wanneer zij in 
hun leven het bewijs zien van de liefde en barmhar
tigheid van de Heer, worden zij opgebouwd, geeste
lijk versterkt, en neemt hun geloof in Hem toe. Die 
ervaringen met de Geest volgen vanzelf als iemand 
bereid is het woord te beproeven. Zo gaan we voelen 
dat het evangelie waar is.’ (‘Dit is de tijd’, Liahona, 
januari 2001, p. 89.)

De Heilige Geest werkt in het hart van de mensen 
om dergelijke veranderingen tot stand te brengen. 
Naarmate mensen ervoor kiezen om hun toezeggin
gen na te komen, zullen ze de macht van de Heilige 
Geest sterker voelen en zullen ze het geloof ontwik
kelen om Christus te gehoorzamen. Daarom moet u 
eraan werken dat het geloof van uw onderzoekers 
groeit, door hen te vragen zich te bekeren en toezeg
gingen te doen en na te komen.
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

De schema’s in deze module zal de jongeren het belang van actief leren en effec
tief onderwijzen in het heilsplan van onze hemelse Vader helpen inzien. Ouderling 
David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd: ‘Leren door 
geloof en leren uit ervaring zijn twee belangrijke kenmerken van het geluksplan van 
de Vader’ (‘Zoek kennis door geloof’, Liahona, september 2007, p. 19.) U bent in de 
gelegenheid de jongeren een sterker getuigenis van het heilsplan te laten verkrijgen 
en meer zelfvertrouwen in hun vermogen om anderen erin te onderwijzen. Moedig 
ze aan om vragen te stellen over wat ze leren, naar meer kennis te streven en anderen 
deelgenoot te maken van hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Waarom is actief leren een belangrijk onderdeel van het plan van onze hemelse Vader?
Waarom is evangelieonderwijs een belangrijk onderdeel van het heilsplan?
Wat is de rol van keuzevrijheid bij het actief leren van het evangelie?
Hoe zorg ik dat anderen actief aan de les deelnemen?
Hoe kan ik de kerkmuziek gebruiken om een goed begrip van het heilsplan te krijgen?
Hoe kan ik anderen de leer van Christus duidelijk maken?

Februari: Het heilsplan
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FEBRUARI: HET HEILSPLAN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Waarom is actief leren een 
belangrijk onderdeel van het 
plan van onze hemelse Vader?
Een van de hoofdredenen waarom onze hemelse Vader ons naar de aarde 
stuurde, was om ons ervaringen te geven waaruit we zouden leren hoe we op 
Hem kunnen lijken. Als we gehoorzaam en onderwijsbaar zijn, zal Hij ons ons 
hele leven, regel op regel, leren wat we moeten weten. Onze hemelse Vader 
verwacht van ons dat we de kennis die we opdoen, gebruiken om anderen tot 
zegen te zijn en zijn koninkrijk op te bouwen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Waar
door laat u zich inspireren om te blijven leren?

2 Nephi 28:27–30; LV 98:11–12 (de 
Heer heeft beloofd ons ‘regel op regel’ 
te onderwijzen als we studeren en 
naleven wat we leren)

Alma 12:9–11; LV 50:40 (als we 
gehoorzaam en onderwijsbaar zijn, 
zullen we ons hele leven blijven leren)

LV 88:77–80 (de Heer wil dat we 
leren, zodat we onze roepingen kun
nen grootmaken)

Dieter F. Uchtdorf, ‘Ben ik het, 
Heere?’ Liahona, november 2014, 
pp. 56–59

Dallin H. Oaks en Kristen M. Oaks, 
‘Heiligen der Laatste Dagen en stu
die’, Liahona, april 2009, pp. 26–31

‘Opleiding’, Voor de kracht van de jeugd 
(2011), pp. 9–10

‘Heilsplan’, Trouw aan het geloof (2004), 
pp. 75–77

Video: ‘Je weet genoeg’ (ouderling 
Neil L. Andersen legt uit dat 
kennisverwerving regel op regel 
plaatsvindt)

Welke mogelijkheden hebt 
u om te blijven leren? Hoe 
is dat u tot zegen geweest?

Hoe kunt u de jongeren 
laten inzien dat het belang
rijk is om hun hele leven 
te blijven leren? Wat kunt 
u doen om hen de waarde 
te laten inzien van kennis
verwerving in wereldlijke 
en geestelijke zaken?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Wat is de jongeren duidelijk gewor
den over de verschillende aspecten 
van het heilsplan (zoals verbonden, 
gehoorzaamheid, de verzoening, of 
het leven na de dood)? Wat kunnen ze 
elkaar erover vertellen?

• Schrijf op het bord: ‘Waarom is 
actief leren een belangrijk onderdeel 

van het plan van onze hemelse 
Vader?’ Bied de jongeren gedurende 
de les de kans om over deze vraag na 
te denken en mogelijke antwoorden 
op te schrijven. Vraag ze aan het eind 
van de les te vertellen wat ze hebben 
opgeschreven.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal jongeren ertoe brengen hun leven lang 
actief te leren. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het 
beste zijn:

• Schrijf op het bord: Waarom is actief 
leren een belangrijk onderdeel van het 
plan van onze hemelse Vader? Laat de 
jongeren over deze vraag nadenken 
terwijl ze de paragraaf ‘Ons leven 
onder de loep’ uit de toespraak ‘Ben 
ik het, Heere’ van president Dieter F. 
Uchtdorf lezen. Geef ze de tijd om 
hun inzichten met elkaar te bespre
ken. Vraag ze naar veranderingen die 
ze in hun leven hebben aangebracht 
naar aanleiding van hun studie van 
de Schriften of de leringen van heden
daagse profeten.

• Vraag iedere jongere een van de 
Schriftteksten in dit schema te lezen 
en te zoeken naar leerprincipes. Vraag 

ieder een tekening of schema te teke
nen die de beginselen in de Schrift
tekst voorstelt. Vraag de jongeren 
hun tekening te gebruiken om elkaar 
duidelijk te maken wat ze hebben 
gelezen. Wat zeggen deze teksten ons 
over het belang van onderwijs in het 
plan van onze hemelse Vader?

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Opleiding’ in Voor de kracht van de 
jeugd lezen, inclusief de Schriftverwij
zingen. Vraag de ene helft van de klas 
om uit te kijken naar zaken die onze 
hemelse Vader wil dat we doen, en de 
andere helft naar zegeningen die Hij 
heeft beloofd. Laat ze vertellen wat ze 
hebben gevonden en er een uitkiezen 

Onderwijstip

‘Als iemand een vraag 
stelt, overweeg dan 
anderen die vraag te laten 
beantwoorden. U kunt 
bijvoorbeeld zeggen: “Dat 
is een interessante vraag. 
Wat vinden jullie daar
van?” Of: “Kan iemand 
anders deze vraag beant
woorden?”’ (Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 64.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland was het 
volmaakte voorbeeld van 
alles waar Hij in onder
richtte. Hij leerde zijn dis
cipelen bidden door met 
hen te bidden. Hij leerde 
hen liefhebben en dienen 
door de manier waarop 
Hij hen liefhad en diende. 
Wat kunt u doen om voor 
de jongeren die u onder
wijst een voorbeeld van 
leergierigheid te zijn?

waarvan ze het gevoel hebben dat ze 
zich erin kunnen verbeteren. Bespreek 
klassikaal hoe ze zich op die gebie
den kunnen verbeteren en moedig de 
jongeren aan doelen te stellen om de 
raad van de Heer toe te passen.

• Vertoon de video ‘Je weet genoeg’ 
en vraag de jongeren wat ze van 
ouderling Neil L. Andersen heb
ben geleerd over kennis verwerven. 
Wat zouden ze tegen een vriend(in) 
zeggen die het moeilijk heeft omdat 
hij of zij niet alles van het evangelie 

begrijpt? Hoe zouden ze hun 
vriend(in) duidelijk maken welke rol 
kennisverwerving inneemt in het plan 
van onze hemelse Vader?

• Vraag de jongeren ‘Heilsplan’ in 
Trouw aan het geloof (pp. 75–77) te 
lezen, met inbegrip van de genoemde 
Schriftteksten, en iets te vinden wat 
ze nog niet wisten. Laat ze vertellen 
wat hen duidelijk is geworden en 
bespreek waarom onze hemelse Vader 
wil dat we blijven leren.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij het belang van actief 
leren in het plan van onze hemelse Vader? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan deze 
leer te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

• Vraag de jongeren na te denken 
over een onderdeel van het heilsplan 
dat zij aan een vriend(in) of familielid 
zouden willen uitleggen. Wat kunnen 
zij doen om zich op de hoogte stellen 
van dat onderwerp?

• Geef uw getuigenis van de zegenin
gen die we krijgen als we ons verdere 
leven blijven leren.
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Geselecteerde bronnen

‘Opleiding’, Voor de kracht van de jeugd (2011),  
pp. 9–10

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van het plan 
van onze hemelse Vader om jou op zijn niveau te 
brengen. Hij wil dat je je verstand ontwikkelt en je 
vaardigheden en talenten ontplooit, dat je je taken 
bekwaam uitvoert en van het leven geniet. Het 
onderwijs dat je volgt, zal je hier en in het hierna
maals tot zegen zijn.

Het zal je voorbereiden op je rol in de maatschap
pij en in de kerk. Met een goede opleiding kun je 
beter in het onderhoud van jezelf en je dierbaren 
voorzien, en kun je hulpbehoevenden beter bijstaan. 
Ook kun je later je huwelijkspartner verstandige 
raad geven en je kinderen kundig en doeltreffend 
onderwijzen.

Een opleiding is een investering met een hoge 
opbrengst. Het opent deuren die anders misschien 

gesloten blijven. Stippel nu een opleidingstraject 
uit. Wees bereid hard te werken en zo nodig offers 
te brengen. Bespreek je educatieve doelen met je 
ouders, vrienden en leiders, zodat ze je kunnen 
steunen en stimuleren.

Blijf je hele leven leergierig. Schep er genoegen in 
om te blijven leren en je interesses uit te breiden. 
Zorg dat je je voordeel doet met de onderwijsmoge
lijkheden die je tot je beschikking hebt.

Ontwikkel ook je spirituele kant. Onderzoek de 
Schriften en de woorden van de hedendaagse 
profeten. Neem deel aan het seminarie en instituut. 
Blijf je de rest van je leven verdiepen in het plan van 
onze hemelse Vader. Deze spirituele vorming zal 
je van pas komen als er zich in je leven problemen 
voordoen en zal je helpen om dicht bij de Heilige 
Geest te blijven.

Alma 37:35; Leer en Verbonden 88:77–80
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FEBRUARI: HET HEILSPLAN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Waarom is evangelieonderwijs 
een belangrijk onderdeel 
van het heilsplan?
Om te beantwoorden aan de doelen van het plan van geluk moeten de kinde
ren van onze hemelse Vader bekend raken met het evangelie. Daarom wil God 
dat we het evangelie onderwijzen aan ons gezin, de andere leden van de kerk, 
en wie nog nooit van het evangelie hebben gehoord.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

Lucas 2:46–52 (op jonge leeftijd leerde 
de Heiland anderen de waarheden 
van het evangelie)

2 Nephi 2:8 (het is zeer belangrijk om 
deze dingen bekend te maken)

LV 43:8; 88:77–80 (de Heer gebiedt 
ons elkaar te onderwijzen)

Onderwijzen — geen grotere roeping 
(1999), pp. 3–4

Video: ‘Levensreddend onderwijs’

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Kom terug op wat de jongeren de 
vorige les in de zondagsschool heb
ben geleerd. Hoe zijn ze gedurende de 
week actief blijven leren?

• Vraag de jongeren of zij een erva
ring hebben met iemand die iets heel 
goed aan hen uitlegde. U kunt ook 
een eigen ervaring vertellen.

• Vraag de jongeren wanneer zij in 
het evangelie hebben onderwezen 
(bijvoorbeeld thuis, bij een vriend[in] 
of in de kerk). Waarom is onderwijs 
belangrijk in Gods plan voor zijn 
kinderen?

Hoe bent u beïnvloed door 
een evangelieleerkracht? 
Welke invloed hebt u op 
uw leerlingen?

Wie geeft er nog meer les 
aan de jongeren in uw 
klas? Hoe hebben die leer
krachten invloed op het 
leven van de jongeren?

Wanneer waren de jonge
ren in de gelegenheid om 
les te geven? Hoe hebben 
ze anderen geholpen?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren het belang van evangelieonder
wijs in het plan van onze hemelse Vader helpen inzien. Kies onder leiding van de Geest 
een of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Toon een plaat van de Heiland die 
in de tempel onderricht (zie Evange
lieplatenboek, 34) en vraag de jongeren 
Lucas 2:46–52 te lezen. Hoe dacht de 
Heiland, zelfs als jongen, over het 
belang van onderwijs? Wat zegt dit 
verhaal over het belang van onderwijs 
in het plan van onze hemelse Vader? 
Vraag de jongeren een lijstje te maken 
van alle onderwijsmomenten die ze 
hebben (moedig ze aan ook de infor
mele leeromgevingen op te schrijven, 
zoals gesprekken met hun vrienden 
en vriendinnen.) Nodig de jongeren 
uit om iets uit de lijst te kiezen en 
deze vraag te overwegen: ‘Hoe kan ik 
aan het plan van onze hemelse Vader 
meewerken door deze onderwijs
momenten te benutten?’ Vraag ze hun 
gedachten te uiten.

• Vertoon de video ‘Levensreddend 
onderwijs’ en vraag de jongeren te 
denken aan de effectieve evangelie
leerkrachten die ze hebben gehad, 

inclusief ouders en andere familiele
den. Splits ze op in koppels en vraag 
ze elkaar te vertellen over de leer
krachten waaraan ze moesten den
ken. Waarom waren die leerkrachten 
effectief? Hoe hebben die leerkrachten 
meegewerkt aan het plan van onze 
hemelse Vader? Hoe kunnen de jon
geren hun voorbeeld volgen?

• Laat de jongeren pp. 3 en 4 in 
Onderwijzen — geen grotere roeping 
lezen en kijken of er een antwoord 
in staat op de vraag: ‘Waarom is 
evangelieonderwijs belangrijk in het 
heilsplan?’ Vraag ze hun antwoord 
op een kaartje te schrijven en zamel 
die in. Lees een van de kaartjes voor 
en laat de jongere die dat antwoord 
heeft opgeschreven naar voren komen 
en uitleggen waarom zij of hij dat 
antwoord heeft gekozen. Moedig ze 
aan over een persoonlijke ervaring te 
vertellen die het gekozen antwoord 
illustreert.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij de rol van evange
lieonderwijs in het heilsplan? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan deze leer te 
besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

• Vraag de jongeren welke ingevin
gen ze hebben gekregen over onder
wijs. Wat kunnen ze doen om die 
ingevingen in daden om te zetten?

• Geef uw getuigenis van het belang 
van onderwijs.

Onderwijstip

‘Uw belangrijkste doel is 
dat anderen het evangelie 
leren kennen, niet dat u 
indrukwekkende presen
taties geeft. Dat betekent 
dat u de leerlingen de kans 
geeft om elkaar te onder
wijzen.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 
p. 64.)

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland bereidde Zich 
voor op zijn evangelie
onderricht. Hij bracht 
tijd door met vasten en 
bidden. Hij trok Zich terug 
om de leiding van zijn 
hemelse Vader te zoeken. 
Hoe kunt u zich geestelijk 
voorbereiden om de jonge
ren les te geven?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Onderwijzen — geen grotere roeping (1999),  
pp. 3–4

De rol van onderwijs in het plan 
van onze hemelse Vader

Om onze keuzevrijheid volledig en in rechtscha
penheid uit te kunnen oefenen, moeten we kennis 
hebben van de Heiland en de leerstellingen van zijn 
evangelie. Daarom heeft evangelieonderwijs altijd 
een grote rol in het plan van onze hemelse Vader 
voor zijn kinderen gespeeld.

In de voorsterfelijke geestenwereld ‘ontvingen [wij 
onze] eerste lessen […] en werden erop voorbe
reid om in de bestemde tijd des Heren op aarde te 
komen, om in zijn wijngaard te werken voor het 
heil van de zielen der mensen’ (LV 138:56). Nadat 
Adam en Eva uit de hof van Eden waren verdreven, 
stuurde de Heer engelen om hen in het plan van 
verlossing te onderwijzen (zie Alma 12:27–32). Later 
gebood Hij Adam en Eva om hun kinderen ‘deze 
dingen vrijelijk te leren’ (zie Mozes 6:57–59).

In iedere bedeling van het evangelie heeft de Heer 
geboden dat het plan van verlossing verkondigd 
moest worden. Hij heeft engelen gestuurd (zie 
Mosiah 3:1–4; Moroni 7:29–32; Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:30–47). Hij heeft profeten geroepen 
(zie Amos 3:7). Hij heeft in heilige Schriften voor
zien (zie LV 33:16). En Hij heeft de mens door mid
del van de macht van de Heilige Geest de waarheid 
gegeven (zie 1 Nephi 10:19; Moroni 10:5). Hij heeft 
zijn volgelingen geboden om hun gezinsleden in 
het evangelie te onderwijzen (zie Deuteronomium 
6:5–7; Mosiah 4:14–15; LV 68:25–28), andere leden 
van de kerk (zie LV 88:77–78, 122), en mensen die de 
volheid van het evangelie nog niet hebben ontvan
gen (zie Matteüs 28:19–20; LV 88:81). […]

Ieder lid een leerkracht

Toen de herrezen Heiland de Nephieten toesprak, 
zei Hij: ‘Houdt uw licht omhoog, opdat het voor 
de wereld zal schijnen. Zie, Ik ben het licht dat gij 
omhoog zult houden — dat wat gij Mij hebt zien 
doen’ (3 Nephi 18:24). De Heer maakte geen onder
scheid tussen de mensen die zijn stem hoorden. Ze 
kregen allemaal de opdracht om te onderwijzen.

Datzelfde geldt nu ook. De taak om anderen in het 
evangelie te onderwijzen geldt niet alleen voor hen 
die formeel als leerkracht zijn geroepen. Als lid van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen hebt u de taak om anderen in het 
evangelie te onderwijzen. Als ouder, zoon, doch
ter, man, vrouw, broer, zus, kerkleider, leerkracht, 
huisonderwijzer, huisbezoekster, collega, buurman, 
buurvrouw, vriend of vriendin bent u in de gelegen
heid om te onderwijzen. Soms kunt u openlijk en 
direct onderwijzen, door uw woorden en uw getui
genis. En u onderwijst altijd door uw voorbeeld.

De Heer heeft gezegd: ‘Dit is mijn werk en mijn 
heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige 
leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 
1:39). Kunt u zich een taak voorstellen die heiliger 
en edeler is, als u evangelieonderwijs in het licht van 
het eeuwig heil en de verhoging van Gods kinderen 
ziet? Het vergt toewijding om uw begrip te vergro
ten en uw vaardigheden te verbeteren. Maar geeft 
u eenmaal les op de manier die God heeft geboden 
dan zal Hij u grootmaken. Het is liefdewerk — een 
kans om anderen te begeleiden in het juiste gebruik 
van hun keuzevrijheid, hen tot Christus te leiden 
en de zegeningen van het eeuwige leven te doen 
ontvangen.
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FEBRUARI: HET HEILSPLAN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat is de rol van 
keuzevrijheid bij het actief 
leren van het evangelie?
Onze hemelse Vader heeft ons geschapen als zelfstandig handelende wezens, 
niet als voorwerpen die met zich laten handelen (zie 2 Nephi 2:26). Dit begin
sel is van toepassing op alle aspecten van ons leven, met inbegrip van onze 
inspanningen om het evangelie te begrijpen. Iedereen zal het evangelie zelf 
moeten leren — niemand kan dat voor ons doen. Het evangelie leren is geen 
passieve, maar een actieve bezigheid. Als we ervoor kiezen om ijverig naar 
waarheid te zoeken, zal de Heer ons zegenen met meer licht en kennis.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de onderstaande leermiddelen. Welke passages of voorbeelden kunt u gebrui
ken om jongeren duidelijk te maken wat het inhoudt om actief te leren?

Johannes 7:17 (we moeten de wil van 
onze hemelse Vader doen om zijn leer 
te kennen)

Jakobus 1:22 (we moeten daders 
van het woord zijn, en niet alleen 
hoorders)

1 Nephi 10:19 (als we ijverig kennis 
zoeken, zullen we die vinden)

2 Nephi 2:26 (we dienen te handelen 
en niet met ons te laten handelen)

LV 50:24 (als we waarheid aanvaar
den, ontvangen we meer waarheid)

LV 88:118 (we zoeken kennis door 
studie en door geloof)

Zie David A. Bednar, ‘Zoek kennis 
door geloof’, Liahona, september 2007, 
pp. 61–68

Denk aan iets wat u 
onlangs hebt geleerd. Wat 
hebt u gedaan om het te 
leren? Hoe voelde u zich?

Hoe kunnen jongeren zoal 
bij het leren van het evan
gelie betrokken worden?

Wie in uw klas lijkt actief 
te leren? Wie niet? Hoe 
kunt u met andere leer
krachten samenwerken om 
jongeren aan te moedigen 
om actief te leren, in de 
klas en zelfstandig?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Moedig de jongeren in de klas aan 
op te schrijven wat ze in het semi
narie, de avondmaalsdienst, hun 
persoonlijke studie of bij andere gele
genheden hebben geleerd. Bespreek 
klassikaal hoe al die zaken verband 
houden met het heilsplan.

• Vraag de jongeren in de klas naar 
hun favoriete les waaraan zij actief 

meededen (bijvoorbeeld op een 
gezinsavond, op huisonderwijs, in 
de zondagsschool of het jeugdwerk). 
Hoe hebben ze aan de les deelgeno
men? Hoe droeg hun deelname ertoe 
bij dat ze beter leerden? Hoe kunnen 
ze nog meer aan de les deelnemen? (U 
kunt duidelijk maken dat een vraag 
beantwoorden niet de enige manier 
van deelnemen is.)

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal jongeren ertoe brengen zich actief bezig te 
houden met het leren van het evangelie. Kies onder leiding van de Geest een of meer 
geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Moedig de jongeren aan een paar 
voorbeelden van mensen uit de 
Schriften te bespreken die zich actief 
bezighielden met het leren van het 
evangelie (zie bijvoorbeeld 1 Nephi 
2:14–16 [Nephi], Leer en Verbon
den 138:1–11 [Joseph F. Smith], en 
Geschiedenis van Joseph Smith 
1:10–18 [Joseph Smith]). Welke leer
principes kunnen jongeren ontdek
ken als zij deze voorbeelden lezen? 
(Nephi hoorde bijvoorbeeld wat zijn 
vader predikte, verlangde het zelf te 
weten te komen en handelde naar die 

verlangens.) Wat willen de jongeren 
weten over het heilsplan? Hoe kun
nen ze die beginselen toepassen op 
hun kennisverwerving?

• Vraag de jongeren de paragraaf 
‘Leren door geloof: zelf handelen 
en niet met zich laten handelen’, uit 
het artikel ‘Zoek kennis door geloof’ 
van ouderling David A. Bednar te 
lezen. Laat ze zoeken naar zaken die 
ze volgens ouderling Bednar kunnen 
doen om meer verantwoordelijkheid 
te nemen bij hun verwerving van 

Onderwijstip

‘Stel vragen waarop de 
leerlingen het antwoord in 
de Schriften en de lerin
gen van de hedendaagse 
profeten kunnen vinden’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 62).
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evangeliekennis. Wat willen ze doen 
om zijn raad toe te passen op hun 
eigen inspanningen om meer over het 
heilsplan te weten te komen?

• Zet de Schriftverwijzingen in dit 
leerschema op het bord. Vraag iedere 
jongere er een te lezen en te kijken of 
deze vraag erin wordt beantwoord: 
Welke zegeningen vloeien er voort uit 
actief leren? Vraag de jongeren wat ze 
hebben gevonden. Vraag ieder voor 
zich de volgende zin af te maken: ‘Ik 
ben van plan actiever te zijn in het 

leren van het evangelie door…’ Vraag 
een paar jongeren te vertellen wat ze 
van plan zijn te doen.

• Laat de jongeren Leer en Verbon
den 58:26–28 lezen en bezien hoe 
de raad van de Heer op hun rol van 
evangelieleerling van toepassing is. 
Vraag ze een paar keuzes op te schrij
ven die ze als leerling moeten maken 
(zoals wel of niet actief meedoen 
aan de les of zich geestelijk voor te 
bereiden op de les). Welke gevolgen 
hebben hun keuzes zoal?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze de rol van keuze
vrijheid bij het actief leren van het evangelie? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben 
ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan 
deze leer te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

• Wat kunnen de jongeren doen om 
wat ze hebben geleerd toe te passen 
in andere lessen in de kerk over het 
heilsplan? Hoe kunt u ze steunen in 
hun inspanningen om actief te leren?

• Geef uw getuigenis van de zegenin
gen die we krijgen als we ijverig leren.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte in 
zijn onderricht eenvoudige 
verhalen, gelijkenissen 
en uit het leven gegrepen 
voorbeelden. Hij liet ande
ren het evangelie in hun 
eigen ervaringen ontdek
ken. Hoe gaat u jongeren 
voorbeelden van wat u ze 
leert in hun eigen leven 
laten ontdekken?
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Geselecteerde bronnen

Uit: David A. Bednar, ‘Zoek kennis door geloof’, 
 Liahona, september 2007, pp. 16–24

Hoe heeft geloof als drijfveer van handelen in alle 
intelligente wezens betrekking op evangelieonder
wijs? Wat betekent het dan om te leren door geloof?

In de onderverdeling van alle scheppingen Gods 
zijn er dingen die handelen en dingen die met zich 
laten handelen (zie 2 Nephi 2:13–14). Als zoons en 
dochters van onze hemelse Vader hebben wij keuze
vrijheid gekregen, het vermogen om zelfstandig te 
handelen. Voorzien van keuzevrijheid kunnen wij 
naar eigen believen handelen, en we dienen voorna
melijk te handelen en niet met ons te laten handelen 
— vooral als we geestelijke kennis willen krijgen en 
toepassen.

Leren door geloof en leren uit ervaring zijn twee 
belangrijke kenmerken van het geluksplan van de 
Vader. De Heiland stelde de morele keuzevrijheid 
veilig door de verzoening en maakte het voor ons 
mogelijk om te handelen en door geloof te leren. 
Lucifer kwam in opstand tegen het plan, omdat 
hij de mens zijn keuzevrijheid wilde afnemen. Hij 
wilde in feite dat wij in ons leerproces met ons laten 
handelen. […]

Een leerling die zijn keuzevrijheid gebruikt door 
in overeenstemming met correcte beginselen te 
handelen, stelt zijn hart open voor de Heilige Geest 
en staat open voor diens onderricht, macht en 
bevestigend getuigenis. Leren door geloof vereist 
geestelijke, mentale en fysieke inspanning en niet 
slechts passief luisteren. Het is de oprechtheid en de 
vastberadenheid in ons door geloof geïnspireerde 
handelen waarmee we aan onze hemelse Vader en 
zijn Zoon Jezus Christus aangeven dat we bereid 

zijn te leren en onderricht te ontvangen van de Hei
lige Geest. Gelovig leren bestaat dus uit het gebruik 
van onze morele keuzevrijheid om te handelen naar 
de zekerheid van dingen die we hopen en leidt tot 
het bewijs van dingen die men niet ziet van de enige 
ware leraar, de Geest des Heren.

Bedenk eens hoe zendelingen hun onderzoekers 
helpen om door geloof te leren. Een  onderzoeker  
die geestelijke toezeggingen doet en nakomt, 
 bijvoorbeeld het Boek van Mormon lezen en erover 
bidden, de kerk bezoeken, en de geboden bewaren, 
zal geloof moeten oefenen en moeten handelen. 
Een van de voornaamste taken van een zendeling 
is de onderzoeker ertoe te brengen dat hij of zij 
toezeggingen doet en nakomt — dat wil zeggen: 
handelt en leert door geloof. Lesgeven, aansporen 
en uitleggen, hoe belangrijk dat ook is, kunnen een 
onderzoeker nooit een getuigenis van het herstelde 
evangelie bezorgen. Alleen als een onderzoeker in 
geloof tot handelen overgaat en zo het pad naar zijn 
hart ontsluit, kan de Heilige Geest zijn bevestigende 
invloed doen gelden. Zendelingen moeten uiteraard 
leren om met de kracht van de Geest les te geven. 
Zendelingen hebben echter ook tot taak, en die is 
even belangrijk, onderzoekers te helpen om door 
geloof te leren. […]

De plicht om door geloof te leren en geestelijke 
waarheid toe te passen rust uiteindelijk op ieders 
schouders. Dat is in toenemende mate een serieuze 
en belangrijke verantwoordelijkheid in de wereld 
waar we nu en in de toekomst deel van uitmaken. 
Wat, hoe en wanneer we leren wordt gesteund door 
— maar is niet afhankelijk van — een leerkracht, 
een lesmethode, of een specifiek onderwerp of een 
bepaalde leermethode.
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FEBRUARI: HET HEILSPLAN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe zorg ik dat anderen actief 
aan de les deelnemen?
Het is ieders verantwoordelijkheid om de leringen van het evangelie ijverig 
te bestuderen.  Als evangelieleerkracht brengen we de leerlingen ertoe zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun kennisverwerving. We kunnen in 
anderen het verlangen wakker maken dat hen ertoe brengt het evangelie te 
bestuderen, te begrijpen en na te leven. We zijn als leerkracht het effectiefst als 
we de leerlingen zelf evangeliebeginselen laten ontdekken, waardoor ze dich
ter bij God komen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de onderstaande Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. 
Waar zullen volgens u de jongeren die u lesgeeft het meest bij gebaat zijn?

Matteüs 16:13–16 (de Heiland vraagt 
Petrus te getuigen)

Matteüs 28:18–19; Lucas 10:1–9 (de 
Heiland geeft zijn discipelen opdracht 
te prediken en anderen te dienen)

Marcus 10:17–21 (de Heiland ver
zoekt zijn toehoorders in geloof te 
handelen)

Lucas 7:36–43 (de Heiland stelt 
vragen die zijn toehoorders ertoe 
brengen om over zijn boodschap na te 
denken)

Johannes 3:1–13 (de Heiland reageert 
op vragen van zijn toehoorders)

3 Nephi 11:13–15 (de Heiland nodigt 
zijn toehoorders uit Hem voor zich
zelf te leren kennen)

3 Nephi 17:1–3 (de Heiland nodigt 
zijn toehoorders uit om zich voor te 
bereiden op meer kennis)

LV 88:122 (leerlingen worden opge
bouwd doordat zij hun kijk op het 
besprokene geven en naar elkaar 
luisteren)

David A. Bednar, ‘Wakende met 
alle volharding’, Liahona, mei 2010, 
pp. 40–43.

‘Leergierigheid aanmoedigen’, Onder
wijzen — geen grotere roeping (1999), 
pp. 60–74, 208–212

Welke ervaringen hebt u 
zelf als leerling gehad in 
lessen waaraan u actief 
kon meedoen? Hoe is de 
ervaring anders als u niet 
actief meedoet?

Op welke manieren kan 
iemand behalve door een 
vraag te beantwoorden 
nog meer actief meedoen 
aan een les? Wat doet u om 
actieve deelname aan te 
moedigen?

Welke onderwijservarin
gen hebben de jongeren? 
Hoe hebben zij daarbij 
anderen tot deelname aan 
de les uitgenodigd? Hoe 
kunt u voortborduren op 
hun ervaringen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar recente 
leer  of onderwijservaringen die ze 
buiten de les om hebben gehad. Hoe 
zijn de beginselen die ze in de voor
bije weken hebben geleerd van pas 
gekomen?

• Laat de jongeren overwegen wat 
de nadelen zijn van een leerkracht die 

altijd aan het woord is en de leerlin
gen niet aanmoedigt om met de les 
mee te doen. Help ze met het maken 
van een lijstje met manieren waarop 
leerlingen kunnen leren (binnen en 
buiten de les).  Hoe kan een leerkracht 
die leervormen aanmoedigen? 

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze anderen actief bij 
de les kunnen betrekken. Kies onder leiding van de Geest een of meer geschikte activi
teiten voor uw klas uit:

• Vraag de jongeren pp. 4–5 van 
Onderwijzen naar het voorbeeld van 
de Heiland te doorzoeken en op het 
bord te schrijven hoe de Heiland zijn 
toehoorders uitnodigde om werk te 
maken van hun eigen leren. Vraag de 
jongeren om iets uit de lijst te kiezen 
en in groepjes van twee op zoek te 
gaan naar een voorbeeld in de Schrif
ten van deze manier van onderwijzen 
van de Heiland (zoals in dit schema 
wordt voorgesteld). U kunt ze ook 
vragen om te denken aan een eigen 
ervaring waarin een leerkracht hun 
iets op soortgelijke wijze onderwees. 

Vraag elk tweetal te vertellen wat het 
heeft gevonden. Bespreek hoe de jon
geren de methoden van de Heiland 
in hun onderwijs kunnen overne
men. Waarom is het belangrijk om de 
leerlingen op deze wijze bij de les te 
betrekken?

• Wijs voorafgaand aan de les 
verschillende jongeren een beginsel 
van pp. 63–74 in Onderwijzen — geen 
grotere roeping toe. Vraag hun om 
voorbereid naar de les te komen om 
de andere jongeren in dit beginsel te 
onderwijzen. Vraag ze, als onderdeel 
van hun presentatie, uit te leggen hoe 

Onderwijstip

‘Luisteren is een uitdruk
king van liefde. Er is vaak 
opoffering voor nodig. Als 
we oprecht naar anderen 
luisteren, houden wij onze 
mond, zodat zij zich kun
nen uiten’ (zie Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 66).
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het beginsel dat ze uitkozen leerlin
gen aanmoedigt om actief te leren. 
Moedig hen ook aan het beginsel op 
hun onderwijs toe te passen.

• Vraag de jongeren de paragraaf 
‘Uw kinderen tot handelen uitno
digen’ in de toespraak ‘Wakende 
met alle volharding’ van ouderling 
David A. Bednar te lezen. Vraag de 

jongeren te zoeken naar redenen 
waarom evangelieleerkrachten hun 
leerlingen behoren aan te moedigen 
actief te leren en die te bespreken. 
Moedig de jongeren aan voorbeelden 
te bespreken van leerkrachten die 
lesgaven op de manier die ouderling 
David A. Bednar omschrijft. Wat had 
dit soort onderwijs voor invloed op 
hun manier van leren?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze wat ze kunnen doen 
om anderen tot actief leren aan te zetten? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren na te denken over de mogelijkheden die zij hebben om anderen het 
heilsplan te leren. Moedig hen aan hun onderwijs zo voor te bereiden dat wie zij onder
wijzen ertoe wordt bewogen actief deel te nemen.  Nodig ze uit om in een toekomstige 
les te laten zien wat ze hebben gedaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte in 
zijn onderricht eenvoudige 
verhalen, gelijkenissen 
en uit het leven gegrepen 
voorbeelden om anderen 
duidelijk te maken waarin 
Hij onderwees. Hij liet 
ze het evangelie in hun 
eigen ervaringen ontdek
ken. Hoe kunnen jongeren 
anderen ertoe brengen 
om actief deel te nemen 
aan het leren van het 
evangelie?
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Geselecteerde bronnen

Uit: David A. Bednar, ‘Wakende met alle volharding’, 
Liahona, mei 2010, pp. 40–43

Als actieve evangelieleerling dienen wij ‘daders 
des woords en niet alleen hoorders’ te zijn (Jakobus 
1:22). We stellen ons hart open voor de invloed van 
de Heilige Geest als we onze keuzevrijheid goed 
gebruiken en in overeenstemming met correcte 
beginselen handelen — waarmee we de weg banen 
voor zijn onderricht en zijn getuigkracht. Ouders 
hebben de heilige plicht om hun kinderen te leren 
handelen en kennis te zoeken door geloof. En een 
kind is nooit te jong om aan deze vorm van leren 
deel te nemen.

Een man die een vis krijgt, heeft slechts een dag 
te eten. Een man die leert vissen, heeft zijn hele 
leven te eten. Wij, ouders en evangelieleerkrachten, 
houden ons niet bezig met het uitdelen van vis; het 
is ons werk om onze kinderen te leren ‘vissen’ zodat 
ze geestelijk zelfstandig worden. Dat belangrijke 
doel wordt het beste bereikt als het ons lukt onze 
kinderen aan te moedigen om in overeenstemming 
met correcte beginselen te handelen — door ze 
te helpen om het geleerde in praktijk te brengen. 
‘Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze 
leer weten, of zij van God komt’ (Johannes 7:17). 
Die vorm van leren vereist geestelijke, mentale en 
fysieke inspanning en niet slechts passief luisteren.

Kinderen ertoe brengen als actieve evangelieleer
ling te handelen en niet slechts met zich te laten 
handelen, borduurt voort op het Boek van Mormon 
lezen en bespreken en thuis spontaan uw getuigenis 

geven. Stel u bijvoorbeeld een gezinsavond voor 
waarop van kinderen wordt verwacht dat ze vragen 
stellen over wat zij lezen in en leren uit het Boek van 
Mormon — of over een onderwerp dat thuis recent 
naar voren is gekomen uit een evangeliediscussie of 
een spontaan gegeven getuigenis. En stel u voor dat 
de kinderen vragen stellen waarop de ouders niet 
een pasklaar antwoord hebben. Sommige ouders 
voelen zich wellicht niet op hun gemak met zo’n 
ongestructureerde benadering van de gezinsavond. 
Maar de beste gezinsavonden zijn niet noodzakelij
kerwijs het product van een kantenklaar, gekocht 
of gedownload pakket met schema’s en visuele 
hulpmiddelen. Wat een geweldige gelegenheid voor 
de gezinsleden om samen de Schriften te onder
zoeken, om kennis te zoeken door studie en ook 
door geloof, en om te worden onderricht door de 
Heilige Geest. ‘Want de prediker was niet beter dan 
de toehoorder, evenmin was de leraar beter dan de 
leerling; […] en arbeidden zij allen, ieder naar zijn 
kracht’ (Alma 1:26).

Zetten u en ik onze kinderen aan tot handelend 
leren en kennis zoeken door studie en door geloof, 
of hebben we onze kinderen zo gevormd dat ze een 
afwachtende houding aannemen en met zich laten 
handelen? Geven wij als ouders onze kinderen voor
namelijk het equivalent van geestelijke vis te eten, of 
helpen we ze consequent om te handelen, zelf actief 
te leren, en standvastig en onwrikbaar te zijn? Bie
den we onze kinderen hulp zodat ze gedreven gaan 
vragen, zoeken en kloppen? (Zie 3 Nephi 14:7.)
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FEBRUARI: HET HEILSPLAN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik de kerkmuziek 
gebruiken om een goed begrip 
van het heilsplan te krijgen?
Het Eerste Presidium heeft verklaard: ‘De beste redevoeringen worden soms 
gehouden in de vorm van een lofzang. Lofzangen zetten ons aan tot bekering 
en goede werken, sterken ons getuigenis en ons geloof, troosten de treurenden 
en de ontmoedigden, en motiveren ons om tot het einde toe te volharden’ (Lof
zangen, p. VII). De meeste beginselen van het evangelie, inclusief de beginselen 
die verband houden met het heilsplan, worden op krachtige wijze door lofzan
gen en andere kerkmuziek overgebracht. 

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. Wat voelt u 
om met de jongeren te bespreken?

Kolossenzen 3:16 (onderwijs elkaar 
met lofzangen of geestelijke liederen)

LV 25:12 (het gezang van de recht
vaardigen is een gebed tot de Heer)

Dallin H. Oaks, ‘Worship through 
Music’, Ensign, november 1994, 
pp. 10–12

‘Muziek en dans’,Voor de kracht van de 
jeugd (2011), pp. 22–23

‘Voorwoord van het Eerste Presi
dium’, Lofzangen, pp. VII–IX

‘Lessen met muziek verrijken’, Onder
wijzen — geen grotere roeping (1999), 
pp. 165–166

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze hel
pen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De onderstaande 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Vraag de jongeren aan te geven wat 
ze een vriend(in) over het heilsplan 
zouden willen vertellen. Wat kunnen 
ze doen om die vriend(in) de leerstof 
tot zich te laten nemen?

• Lees klassikaal het ‘Voorwoord van 
het Eerste Presidium’ in het zangboek 
(pp. VII–IX). Nodig de jongeren uit om 
de zaken die het Eerste Presidium ons 
vraagt te doen en de zegeningen die ze 
ons beloven op het bord te zetten. 

Welke 
evangeliewaarheden 
zijn door de lofzangen 
en andere kerkmuziek 
duidelijker voor u 
geworden? Hoe hebben de 
lofzangen uw getuigenis 
en geloof beïnvloed? Door 
welke ervaringen hebt 
u geleerd hoe belangrijk 
muziek is?

Hoe wordt het leven van 
de jongeren in uw klas 
door muziek beïnvloed? 
Welke jongeren kunnen 
u helpen om de andere 
jongeren de invloed 
van muziek duidelijk te 
maken?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren duidelijk maken hoe zij muziek 
kunnen gebruiken om meer te weten te komen over het heilsplan. Kies onder leiding 
van de Geest een of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Laat de jongeren zien hoe het 
 register op onderwerp van het zang
boek of Kinderliedjes wordt gebruikt 
om muziek op te zoeken die verband 
houdt met het heilsplan. Vraag elke 
jongere een lofzang of liedje uit te 
kiezen en de tekst en bijbehorende 
Schriftteksten (onderaan elk lied) 
te bestuderen. Wat leren ze uit de 
woorden van de lofzang over het 
heilsplan?

• Vraag de jongeren een geeste
lijke ervaring te vertellen die zij met 
kerkmuziek hebben gehad. Waardoor 
was het een betekenisvolle erva
ring? Hoe kan muziek u helpen om 
iemand in een evangeliewaarheid te 
onderwijzen. Vraag de jongeren de 
paragraaf ‘Lessen met muziek ver
rijken’ in Onderwijzen — geen grotere 
roeping, (pp. 165–166) op te slaan, 
waarin vijf tips staan om muziek in 
de les te gebruiken. Laat de jongeren 
een tip uitkiezen die hun interesse 
heeft en laat hen die individueel of 

in groepsverband bestuderen. Als 
ze daarmee klaar zijn, vraagt u ze te 
vertellen wat ze hebben geleerd en 
uit te leggen hoe ze de tip zouden 
gebruiken om anderen in het heils
plan te onderwijzen. Welke lofzangen 
of liedjes zouden ze gebruiken?

• Schrijf de volgende kopjes op het 
bord: ‘Voorsterfelijk leven’, ‘Sterfelijk 
leven’ en ‘Leven na de dood’. Nodig 
de jongeren uit om ‘O mijn Vader’ 
(lofzang 190) te zingen of te beluiste
ren. Vraag ze wat we uit deze lofzang 
te weten komen over de drie fases van 
het heilsplan en laat ze wat ze vinden 
opschrijven onder het juiste kopje op 
het bord. Wat komen ze nog meer uit 
deze lofzang te weten over het plan 
van onze hemelse Vader voor ons? 
Zijn er andere lofzangen of kinder
liedjes waarin het heilsplan wordt 
behandeld? Moedig hen aan te vertel
len hoe de Geest ons door middel van 
muziek kan onderwijzen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze kerkmuziek 
kunnen gebruiken om te leren en les te geven in het heilsplan? Wat voor gevoelens of 
ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn 
om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Onderwijstip

‘Om de leerlingen op het 
beantwoorden van vragen 
voor te bereiden, kunt u 
hun, voordat u iets leest of 
presenteert, vertellen dat 
u om hun mening zal vra
gen. U kunt bijvoorbeeld 
zeggen: “Luister goed naar 
wat ik nu ga voorlezen, 
zodat u kunt vertellen wat 
u het meeste aanspreekt.” 
Of: “Let tijdens het voor
lezen van deze tekst op 
of u begrijpt wat de Heer 
ons over geloof duidelijk 
wil maken.”’ (Onderwijzen 
geen grotere roeping [1999], 
p. 69.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertrouwde 
zijn leerlingen. Hij 
bereidde hen voor en gaf 
hun belangrijke taken. Hij 
liet ze anderen onderwij
zen, zegenen en dienen. 
Hoe is uw roeping om 
jongeren les te geven het 
bewijs dat de Heiland u 
vertrouwt? Hoe kunt u aan 
de jongeren laten zien dat 
u erop vertrouwt dat ze 
actief leren.

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren te overwegen wat ze vandaag hebben geleerd over met muziek 
onderwijzen en leren. Waartoe voelen zij zich geïnspireerd te doen door wat zij hebben 
geleerd? Hoe zal het hun evangeliestudie beïnvloeden? En hoe zij over muziek denken? 
En hun toekomstige onderwijsmomenten?
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Lessen met muziek verrijken’, Onderwijzen — 
geen grotere roeping (1999), pp. 165–167

Een evangeliebeginsel behandelen of herhalen

Aan de hand van de meeste lofzangen kunt u 
 evangeliebeginselen behandelen of herhalen.

Als u een lofzang gebruikt om een beginsel te 
bespreken, kunt u de leerlingen vragen stellen 
waardoor zij over de boodschap van de lofzang 
gaan nadenken en erover willen praten. Voordat u 
de leerlingen bijvoorbeeld ‘Wees gehoorzaam aan 
de geboden’ (lofzang 197; Kinderliedjes, p. 68) laat 
zingen, kunt u vragen: ‘Waarom krijgen we een 
gevoel van veiligheid en vrede als we de geboden 
onderhouden?’ U kunt ‘Lang geleden in de hemel’ 
(Kinderliedjes, p. 144) gebruiken om met de kinderen 
het heilsplan te bespreken. U kunt ‘O, vast als een 
rotssteen’ (lofzang 53) gebruiken om de leerlingen 
duidelijk te maken dat de Heiland ons in moeilijke 
tijden bijstaat. Om over de troost te praten die we 
kunnen ontvangen als iemand overlijdt, kunt u 
‘Waar is een toevluchtsoord?’ (lofzang 88) gebruiken.

Na het behandelen van een evangeliebeginsel kunt 
u de leerlingen vragen: ‘Door welke lofzang kunnen 
we dit beginsel het beste onthouden?’ Zing vervol
gens een van de genoemde lofzangen. Met kinderen 
zingt u misschien een lied en vraagt dan in hoeverre 
het lied op de les van toepassing is. U kunt het lied 
samen met hen zingen.

Inzicht in de Schriften

Bij iedere lofzang staan tekstverwijzingen, die 
geïndexeerd zijn (zie Lofzangen, pp. 249–252). Bij 
de meeste liedjes in Kinderliedjes staan ook tekst
verwijzingen. U kunt die verwijzingen gebruiken 
om liederen te vinden die goed bij een bepaalde 
les passen. Als u bijvoorbeeld Johannes 13:34–35 

behandelt, kunt u de leerlingen bijvoorbeeld ‘Houd 
van elkander’ (lofzang 99; Kinderliedjes, p. 74) laten 
zingen.

Het getuigenis van de leerlingen opbouwen

Als de leerlingen lofzangen en andere  kerkliederen 
zingen, kan de Geest van de waarheid van de 
behandelde beginselen getuigen. Sommige liederen 
zijn zelf al een getuigenis. Als ze gezongen worden 
geven de leden in feite gezamenlijk hun getuigenis. 
Voorbeelden hiervan zijn: ‘Ik weet dat mijn Verlos
ser leeft’ (lofzang 92); ‘Ik ben een kind van God’ 
(lofzang 195; Kinderliedjes, p. 2); ‘Wij danken U, Heer, 
voor profeten’ (lofzang 17); en ‘Is Jezus werk’lijk 
opgestaan?’ (Kinderliedjes, p. 45). […]

Een les afsluiten en de leerlingen aanmoedigen om 
een evangeliebeginsel in hun leven toe te passen

Tijdens het slot van een les kan een lofzang of een 
lied het behandelde beginsel samenvatten en een 
motiverende boodschap overbrengen. Aan het eind 
van een les over het onderhouden van de geboden 
kunt u met de leerlingen ‘Kies toch goed’ (lofzang 
162), ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’ (lofzang 
197; Kinderliedjes, p. 68), ‘Strijd voor het recht’ 
( Kinderliedjes, p. 80), of ‘Nefi’s moed’ (Kinderliedjes, 
p. 64) zingen.

Eerbiedige gevoelens ontwikkelen

U kunt thuis lofzangen en andere liederen zingen, 
tijdens de gezinsavond, de gezinsraad en tijdens 
andere gelegenheden om eerbiedige gevoelens te 
ontwikkelen en de evangeliestudie thuis te bevor
deren. In de kerk kunt u muziek afspelen of iemand 
piano laten spelen als de leerlingen de klas binnen
komen. Hierdoor wordt een eerbiedige sfeer gescha
pen en de leerlingen worden op de les voorbereid.
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FEBRUARI: HET HEILSPLAN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen de leer van 
Christus duidelijk maken?
De ‘leer van Christus’ is dat alle mensen overal geloof in Jezus Christus moe
ten hebben, zich van hun zonden moeten bekeren, zich moeten laten dopen, 
de Heilige Geest moeten ontvangen en tot het einde toe moeten volharden. De 
leer van Christus is de enige weg om in het koninkrijk van God behouden te 
worden. Die leer is het fundament van de kerk en de centrale boodschap van 
de zendelingen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer ter voorbereiding deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw 
hart. Wat voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

2 Nephi 25:26 (wij geven onderricht 
over Christus)

2 Nephi 31 (Nephi zet de leer van 
Christus uiteen)

3 Nephi 11:32–41; 27:13–21 (Christus 
verklaart zijn leer)

Geloofsartikelen 1:4 (de eerste begin
selen en verordeningen van het 
evangelie)

‘Het evangelie van Jezus Christus’, 
Predik mijn evangelie (2004), pp. 62–69

D. Todd Christofferson, ‘De leer van 
Christus’, Liahona, mei 2012, pp. 86–89

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar een recente 
ervaring die hun deed denken aan 
iets wat ze in de kerk hebben geleerd.

• Zet op het bord: ‘Wat is de leer van 
Christus?’ Geef elke leerling een kopie 
van de alinea aan het begin van deze 
les. Laat ze de tekst lezen en zoeken 
naar een antwoord op de vraag op het 

bord. Vraag ze hun antwoorden aan 
de klas te vertellen. Laat de helft van 
de klas 3 Nephi 11:39–41 lezen en de 
andere helft ‘Mijn doel’ op pagina 1 
van Predik mijn evangelie. Waarom is 
het volgens deze teksten belangrijk 
dat de jongeren de leer van Christus 
begrijpen?

Wat voor gedachten of 
indrukken krijgt u als u 
de leer van Christus in 
2 Nephi 31 en in andere 
Schriftteksten bestudeert? 
Hoe is zijn leer u tot lei
draad en zegen?

Wat moeten de jongeren 
over de leer van Christus 
weten? Hoe kan begrip 
hiervan ze beter voorbe
reiden om deze centrale 
boodschap van de herstel
ling aan anderen uit te 
dragen?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren meer inzicht geven in de leer 
van Christus, zodat ze daar beter met anderen over kunnen spreken. Kies er onder 
inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat elke leerling een van de vol
gende paragrafen uit hoofdstuk 3 van 
Predik mijn evangelie lezen: ‘Geloof 
in Jezus Christus’, ‘Bekering’, ‘De 
doop, ons eerste verbond’, ‘De gave 
van de Heilige Geest’ en ‘Volharden 
tot het einde’. Vraag ze aan de rest 
van de klas over te brengen wat ze 
te weten komen. Laat ze daarbij een 
Schrifttekst en een voorbeeld of eigen 
ervaring gebruiken.

• Laat elke leerling 2 Nephi 31 lezen 
en opletten wat Nephi erin uiteenzet 
over de leer van Christus (geloof, 
bekering, doop, de Heilige Geest ont
vangen en volharden tot het einde). 
Deel de klas op in ‘koppels’ van twee 

of drie en geef ze de tijd om te plan
nen hoe ze de leer van Christus aan 
iemand kunnen uitleggen die daar 
nog niet eerder van heeft gehoord. 
Laat elk koppel als oefening een 
ander koppel onderwijzen.

• Vraag de jongeren 2 Nephi 31 te 
lezen en een tekening of schema 
te maken waarmee ze iemand de 
leer van Christus duidelijk kunnen 
maken. Laat ze elkaar in tweetal
len aan de hand van de tekening of 
het schema onderwijzen. Nadat alle 
leerlingen de kans hebben gehad om 
de leer van Christus uiteen te zetten, 
vraagt u ze naar hun ervaringen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze anderen de leer 
van Christus duidelijk kunnen maken? Welke gevoelens of ingevingen hebben ze over 
de taak om deze leer aan anderen uit te dragen? Hebben ze nog vragen?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijstip

‘Als we leerlingen ten 
goede willen beïnvloeden, 
moeten we niet alleen van 
lesgeven houden, maar 
moeten we van iedere leer
ling houden.’ (Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 31.)

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte de 
Schriften om te onderwij
zen en van zijn zending 
te getuigen. Hij leerde 
mensen zelf over  teksten 
in de Schriften na te 
denken en zo antwoorden 
op hun vragen te vinden. 
Hoe kunt u de Schriften 
gebruiken om de jonge
ren te helpen de leer van 
Christus te begrijpen?
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘Zie, ik zeg u dat gij door de verzoening van Christus […] zult hopen’ (Moroni 7:41).

De leerschema’s in deze module helpen de jongeren inzien hoe ze de Schriften en 
de woorden van de levende profeten kunnen onderzoeken om hun geloof in Jezus 
 Christus en zijn verzoening te versterken. U bent in de gelegenheid de jongeren een 
sterker getuigenis van de verzoening te laten verkrijgen en meer zelfvertrouwen in 
hun vermogen om anderen erin te onderwijzen. Moedig ze aan om vragen te stellen 
over wat ze leren, naar meer kennis te streven en anderen deelgenoot te maken van 
hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe kan ik de woorden van levende profeten en apostelen gebruiken om mijn geloof in de verzoening  
van Jezus Christus te versterken?

Wat kan ik uit de Schriften over de verzoening van Jezus Christus te weten komen?
Hoe kan het Boek van Mormon mij sterken in mijn geloof in de verzoening van Jezus Christus?
Hoe kan mijn vertrouwen in de genade van de Heiland een betere leerkracht van mij maken?
Hoe kan ik vergelijkingen gebruiken om anderen in de verzoening te onderwijzen?

Maart: De verzoening 
van Jezus Christus
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MAART: DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik de woorden van 
levende profeten en apostelen 
gebruiken om mijn geloof 
in de verzoening van Jezus 
Christus te versterken?
Net zoals de profeten van weleer getuigen er ook nu profeten en apostelen van 
Jezus Christus. Zij nodigen allen uit om deel te hebben aan zijn verzoening. Zij 
zijn geroepen om ‘bijzondere getuigen’ van Jezus Christus te zijn. De Heilige 
Geest getuigt wanneer levende profeten en apostelen getuigen van Christus, en 
wij worden gezegend als we hun leringen volgen.

Bereid u geestelijk voor

Als u de woorden van de profeten en apostelen met gebed bestudeert, wat zou naar uw 
gevoel dan het geloof versterken van de jongeren die u lesgeeft?

Jakob 7:11–12; Mosiah 13:33–35; 
15:11–12 (alle profeten getuigen van 
Jezus Christus)

LV 27:12; 107:23 (apostelen zijn bijzon
dere getuigen van Jezus Christus)

LV 76:22–24 (getuigenis van Joseph 
Smith aangaande Jezus Christus)

Gids bij de Schriften, ‘Apostel’

David A. Bednar, ‘Gekozen […] om 
van mijn naam te getuigen’, Liahona, 
november 2015, 128–131

Jeffrey R. Holland, ‘Genade en gerech
tigheid zijn thans in liefd’ vereend’, 
Liahona, mei 2015, 104–106

Quentin L. Cook, ‘Wij volgen Jezus 
Christus’, Liahona, mei 2010, 83–86

‘De levende Christus: het getuigenis 
van de apostelen’, Liahona, april 2000, 
pp. 2–3

Video: ‘Lasten verlichten’

Hoe hebben de woorden 
van levende profeten en 
apostelen uw geloof in 
Jezus Christus versterkt? 
Door welke toespraken, 
boeken of artikelen van de 
profeten en de apostelen 
hebt u Hem beter leren 
kennen?

Welke recente conferentie
toespraken kunnen de 
jongeren hun geloof in 
Jezus Christus helpen 
versterken? Hoe kunt u de 
jongeren aanmoedigen om 
de woorden van levende 
profeten te onderzoeken 
en toe te passen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar recente leer  
of onderwijservaringen die ze buiten 
de les om hebben gehad.

• Laat de jongeren het onderwerp 
‘Apostel’ in de Gids bij de Schriften 
doorlezen en letten op woorden die 

de rol van een apostel beschrijven. 
Zoek en lees als klas Schriftteksten 
(zoals die in dit schema) die aantonen 
dat profeten en apostelen bijzondere 
getuigen van Jezus Christus zijn. Wat 
spreekt de jongeren in deze teksten 
aan?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren helpen inzien hoe de woorden 
van levende profeten en apostelen hun geloof in Jezus Christus kunnen versterken. Kies 
onder leiding van de Geest een of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Geef de leerlingen een kopie van de 
paragraaf ‘Nog een les’ uit ouderling 
David A. Bednars toespraak ‘Gekozen 
[…] om van mijn naam te getuigen’. 
Laat ze een citaat van een heden
daagse profeet of apostel dat hun 
meer begrip van de verzoening van 
de Heiland geeft kiezen en bespreken. 
Moedig ze bij het bespreken van de 
gevonden citaten aan hun gedachten 
daarover uit te dragen aan iemand 
die ze kennen, bijvoorbeeld in een 
brief, in een SMS bericht of via sociale 
media.

• Zoek als klas in de toespraken van 
de meest recente algemene conferen
tie naar uitspraken en getuigenissen 
van leden van het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf over 
Jezus Christus en zijn verzoening. 
(Het register op onderwerp in het 

conferentienummer van de Liahona 
kan ze op weg helpen.) Wat spreekt 
de jongeren aan in de getuigenissen 
van de profeten en apostelen? Vertel 
eventueel hoe die getuigenissen uw 
eigen geloof in de Heiland versterken.

• Zet op het bord: ‘De verzoening 
van Jezus Christus.’ Geef iedere leer
ling een exemplaar van ouderling 
Jeffrey R. Hollands toespraak ‘Genade 
en gerechtigheid zijn thans in liefd’ 
vereend’ of van ouderling Quentin L. 
Cooks toespraak ‘Wij volgen Jezus 
Christus’. Vraag de jongeren een 
overzicht te maken van wat ze uit de 
toespraken over de verzoening van de 
Heiland te weten komen. Vraag ze om 
in één zin op het bord samen te vatten 
wat ze hebben geleerd en toe te lich
ten waarom die lering ze aanspreekt. 

Onderwijstip

‘U kunt ervoor zorgen dat 
de leerlingen meer zelf
vertrouwen krijgen om 
aan de besprekingen deel 
te nemen door positief op 
hun oprechte bijdragen te 
reageren. U kunt bijvoor
beeld zeggen: “Bedankt 
voor je antwoord. Daar 
heb je goed over nage
dacht.” […] Of: “Dat is een 
goed voorbeeld.” Of: “Ik 
wil jullie graag bedanken 
voor jullie inbreng van
daag.”’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 
p. 64.)
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• Vertoon een of meer van de ver
melde video’s in dit schema, of laat 
de klasleden beurtelings stukjes 
voorlezen van ‘De levende Christus: 
het getuigenis van de apostelen.’ Laat 
de jongeren luisteren of zoeken naar 
uitspraken die hun geloof in Jezus 
Christus versterken. Laat de jongeren 
vertellen hoe die boodschappen het 
geloof van hun vrienden en familie
leden kunnen versterken.

• Moedig de jongeren aan om een 
voor hen aansprekende zinsnede in 
‘De levende Christus: het  getuigenis 
van de apostelen’ uit het hoofd te 
leren. Vraag de jongeren op te schrij
ven hoe hun geloof in Jezus Christus 
anders zou zijn als ze de leringen van 
de levende profeten en apostelen niet 
kenden. Geef ze de tijd om toe te lich
ten wat ze hebben opgeschreven.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe de woorden van 
de levende profeten hun geloof in de verzoening kunnen versterken? Hebben ze nog 
vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

• Nodig de jongeren uit hun gedach
ten of gevoelens te verwoorden die 
ze tijdens de les hebben gehad. Hoe 
wordt hun geloof in Jezus Christus 
versterkt wanneer ze de woorden 
van levende profeten en apostelen 

bestuderen? Hoe kunt u ze aanmoe
digen om het geleerde in praktijk te 
brengen?

• Getuig dat de levende profeten en 
apostelen bijzondere getuigen van 
Christus zijn.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus kende zijn leerlingen 
en wist wie zij konden 
worden. Hij vond unieke 
manieren om ze te helpen 
leren en groeien. Welke 
ervaringen kunt u de 
jongeren laten opdoen 
waardoor ze de woorden 
van levende profeten en 
apostelen graag zullen 
koesteren en indachtig 
zijn?



52

Geselecteerde bronnen

Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millennia
geleden geboren is, getuigen wij dat Hij werkelijk
bestaan heeft, dat zijn leven onvergelijkbaar was en

dat zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander
heeft zo’n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde
geleefd hebben en nog zullen leven. 

Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de
Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn
Vader heeft Hij de aarde geschapen. ‘Alle dingen zijn door het
Woord [Christus] geworden en zonder dit is geen ding gewor-
den, dat geworden is’ (Johannes 1:3). Hoewel zondeloos, liet
Hij Zich niettemin dopen om alle gerechtigheid te vervullen.
‘Hij is rondgegaan, weldoende’ (Handelingen 10:38), maar
werd ervoor veracht. Zijn evangelie was een boodschap van
vrede en welbehagen. Hij drukte allen op het hart zijn voor-
beeld te volgen. Hij doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij
zieken genas, blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden
opwekte. Hij verkondigde eeuwige waarheden, zo leerde Hij
zijn volgelingen dat wij vóór dit leven al bestonden, dat ons
leven op aarde een doel heeft, en dat de zoons en dochters van
God ongekende mogelijkheden hebben in het hiernamaals. 

Hij heeft het avondmaal ingesteld om ons te herinneren aan
zijn grote zoenoffer. Hij is in hechtenis genomen en schuldig
verklaard op grond van lasterlijke aantijgingen, gevonnist om
het gepeupel ter wille te zijn, veroordeeld tot de dood aan het
kruis op Golgota. Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening
van de zonden van het hele mensdom. Zijn plaatsbekledende
lijden was zijn gift aan allen die ooit op aarde zouden leven. 

Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele
menselijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is
begonnen, noch op Golgota is geëindigd. Hij is de
Eerstgeborene van de Vader, de eniggeboren Zoon in het vlees,
de Verlosser van de wereld.

Hij is herrezen uit het graf ‘als eersteling van hen, die
ontslapen zijn’ (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen Heer heeft
Hij degenen bezocht die Hij tijdens zijn leven had liefgehad.
Ook is Hij in het oude Amerika onder zijn ‘andere schapen’
werkzaam geweest (zie Johannes 10:16). In de hedendaagse

wereld zijn Hij en zijn Vader verschenen aan de jonge Joseph
Smith, waarmee de lang geleden beloofde bedeling ‘van de
volheid der tijden’ (Efeziërs 1:10) werd ingeluid.

Over de levende Christus heeft de profeet Joseph Smith
geschreven: ‘Zijn ogen waren als een vurige vlam; zijn hoofd-
haar was zo wit als reine sneeuw; de straling van zijn aangezicht
overtrof de glans der zon; en zijn stem was als het geruis van
grote wateren, ja, de stem van Jehova, zeggende:

‘Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het, die leeft, Ik ben
het, die werd gedood; Ik ben uw Voorspraak bij de Vader’
(Leer en Verbonden 110:3—4).

Van Hem heeft de profeet ook gezegd: ‘En nu, na de vele
getuigenissen, die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis,
het allerlaatste, dat wij van Hem geven: Dat Hij leeft!

‘Want wij zagen Hem, namelijk ter rechterhand Gods; en
wij hoorden de stem, die getuigenis gaf, dat Hij de
Eniggeborene des Vaders is — 

‘Dat door Hem, en in Hem, en uit Hem de werelden worden
en werden geschapen, en dat de bewoners ervan Gode gewon-
nen zonen en dochteren zijn’ (Leer en Verbonden 76:22—24).

Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk op
aarde hersteld zijn — ‘gebouwd op het fundament van de apos-
telen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is’
(Efeziërs 2:20).

Wij getuigen dat Hij eens op aarde zal terugkeren. ‘En de
heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende
tezamen zal dit zien’ (Jesaja 40:5). Hij zal heersen als Koning
der koningen en regeren als Heer der heren, en elke knie zal
zich buigen en elke tong zal Hem in aanbidding loven. Ieder
van ons zal voor Hem staan om door Hem te worden ge-
oordeeld naar onze werken en de verlangens van ons hart. 

Wij getuigen, als zijn naar behoren geordende apostelen, dat
Jezus de levende Christus is, de onsterfelijke Zoon van God. Hij
is de grote Koning Immanuël, die Zich nu aan de rechterhand
van zijn Vader bevindt. Hij is het licht, het leven en de hoop
van de wereld. Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit leven
en tot het eeuwige leven in de wereld hierna. God zij dank voor
de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon.

DE LEVENDE CHRISTUS
HET GETUIGENIS VAN DE APOSTELEN

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

HET EERSTE PRESIDIUM HET QUORUM DER TWAALF

1 januari 2000
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MAART: DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat kan ik uit de Schriften 
over de verzoening van Jezus 
Christus te weten komen?
Het belangrijkste doel van de Schriften is van Jezus Christus te getuigen, ons 
te helpen tot Hem te komen en deel te hebben aan zijn verzoening. Als we de 
Schriften ijverig onderzoeken, komen we door de leringen, verhalen en symbo
len meer over de Heiland te weten.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de Schriftteksten en andere kerkelijke bronnen met een gebed in uw hart. Wat 
voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

Genesis 22:1–14 (Abrahams offer van 
zijn zoon Izak is een zinnebeeld van 
het offer van de Zoon van God; zie 
Jakob 4:5)

2 Nephi 11:4; Mozes 6:63 (alle dingen 
die God ons geeft, vertellen iets over 
zijn Zoon)

Mosiah 13:33–35 (alle profeten getui
gen van Jezus Christus)

Boyd K. Packer, ‘De reden voor 
onze hoop’, Liahona, november 2014, 
pp. 6–8

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Kom terug op wat de jongeren 
de vorige les in de zondagsschool 
hebben geleerd. Hoe hebben ze het 
geleerde gedurende de week in prak
tijk gebracht?

• Vraag de jongeren iets te vertellen 
over een tekst over Jezus Christus of 
zijn verzoening die ze onlangs hebben 
gelezen.

Welke Schriftteksten over 
Jezus Christus betekenen 
veel voor u? Welke sym
bolen van Jezus Christus 
hebt u in de Schriften 
aangetroffen? Door welke 
Schriftteksten bent u de 
verzoening beter gaan 
begrijpen?

Hoe hebben de jongeren 
die u lesgeeft Jezus Chris
tus in de Schriften gevon
den? Welke symbolen van 
Jezus Christus kunt u ze 
helpen vinden?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze Jezus Christus 
in de Schriften kunnen vinden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die 
voor uw klas het beste zijn:

• Lees klassikaal de eerste vijf 
alinea’s van de toespraak ‘De reden 
voor onze hoop’ van president 
Boyd K. Packer. Vraag de jongeren in 
de Gids bij de Schriften het lemma 
Jezus Christus op te slaan en daarna 
de cursieve onderkopjes over Jezus 
Christus te tellen. Nodig ze uit onder 
die kopjes een paar teksten te lezen 
die voor hen interessant zijn en dan te 
vertellen wat ze over de rollen van de 
Heiland en zijn verzoening te weten 
komen. Als onderdeel van deze acti
viteit kunnen ze ook de Schriftteksten 
over Jezus Christus bestuderen waar 
president Packer in zijn toespraak 
naar verwijst.

• Laat iedere jongere een favoriete 
Schrifttekst over Jezus Christus en 
zijn verzoening meebrengen naar 
de klas. Laat de jongeren de Schrif
tuurplaatsen op het bord zetten en 
de verzen klassikaal lezen. Vraag 
de jongeren waarom die verzen zo 
veel voor hen betekenen. Help ze 
een tekstenreeks te maken van deze 
verwijzingen. (Zie Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], p. 58.)

• Bestudeer samen een verhaal of 
gebeurtenis in de Schriften waarin 
een zinnebeeld van de Heiland en zijn 
verzoening tot uiting komt. (Zie voor 
voorbeelden de Gids bij de Schrif
ten, ‘Jezus Christus, Zinnebeelden of 
symbolen van Christus’.) Laat indien 
mogelijk platen van het verhaal zien. 
(Zie het Evangelieplatenboek.) Vraag de 
jongeren in welk opzicht dat verhaal 
of die gebeurtenis de zending van 
de Heiland symboliseert. Geef de 
jongeren de gelegenheid nog meer 
verhalen in de Schriften te vinden die 
de verzoening van Jezus Christus op 
symbolische wijze belichten.

• Laat de jongeren in het Evangelie
platenboek op zoek gaan naar platen 
van verhalen uit de Schriften waar
mee de verzoening kan worden 
verduidelijkt. Het verhaal van de ark 
van Noach (nummer 8) kan bijvoor
beeld symboliseren hoe de verzoe
ning veiligheid biedt tegen de vloed 
van zonde. Moedig ze aan de Schrif
tuurlijke passages te lezen die met de 
platen verband houden (verwijzingen 
staan aan het begin van het boek) en 
te vertellen wat ze over de verzoening 
te weten komen.

Onderwijstip

‘Wees niet bang voor stilte. 
Mensen hebben vaak even 
tijd nodig om over vragen 
na te denken, ze te beant
woorden en hun gevoelens 
onder woorden te brengen. 
U kunt even stil zijn nadat 
u een vraag hebt gesteld, 
nadat iemand iets over 
een geestelijke ervaring 
heeft verteld of als iemand 
moeite heeft om zijn of 
haar gevoelens onder 
woorden te brengen.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 67.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus gebruikte de Schrif
ten om te onderwijzen in 
en te getuigen van zijn 
zending. Hij leerde de 
mensen zelf over de Schrif
ten na te denken. Hoe kunt 
u de jongeren aan de hand 
van de Schriften de Hei
land en zijn zending beter 
leren begrijpen?

• Laat de jongeren Mozes 6:63 
lezen en een lijst met dingen ‘in de 
hemelen’, ‘op de aarde’ en ‘in de 
aarde’ opstellen die van Jezus Chris
tus getuigen. Leg ze uit hoe ze met 
behulp van de Gids bij de Schriften 

teksten kunnen opzoeken waarin 
Jezus Christus wordt vergeleken met 
sommige van die voorwerpen (Hij 
wordt bijvoorbeeld in Helaman 5:12 
met een rots vergeleken).

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze uit de Schrif
ten meer over Jezus Christus en zijn verzoening te weten kunnen komen? Wat voor 
gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

• Vertel wat u onlangs in de Schriften 
over Jezus Christus hebt geleerd.

• Nodig de jongeren uit hun gedach
ten of gevoelens te verwoorden die ze 
tijdens de les hebben gehad. Hoe gaan 

ze zich in hun persoonlijke studie van 
de Schriften gerichter verdiepen in 
Jezus Christus? Moedig ze aan in vol
gende lessen over hun bevindingen te 
vertellen.
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Uit de Schriften onderwijzen’, Onderwijzen — 
geen grotere roeping (1999), pp. 54–58

Teksten aan elkaar koppelen

De meeste evangeliebeginselen staan in verschil
lende gedeelten in de Schriften beschreven. In ieder 
gedeelte worden de beginselen vanuit een ander 
standpunt belicht. U krijgt een beter begrip van 
een beginsel als u de verschillende gedeelten in 
de Schriften bestudeert. Dat kunt u bijvoorbeeld 
doen door een lijst met teksten over een bepaald 
onderwerp in uw Schriften op te schrijven. Afhan
kelijk van het onderwerp kan de lijst lang zijn of 
uit slechts twee of drie belangrijke teksten bestaan. 
Deze methode kan een waardevol hulpmiddel bij 
het bestuderen van en het lesgeven uit de Schriften 

zijn. U kunt een lijst met teksten op de volgende 
manier met elkaar verbinden.

In de kantlijn naast de eerste tekst, zet u de verwij
zing naar de volgende tekst in de lijst. Doe dat tot 
u de laatste tekst hebt bereikt. Naast de laatste tekst 
zet u de verwijzing naar de eerste. Dan kunt u op 
ieder punt in die lijst beginnen en de hele aaneen
schakeling van teksten vinden.

U kunt lijsten maken die in een bepaalde volgorde 
moeten staan om een beter beeld van het onderwerp 
te krijgen. Als dat het geval is, kunt u de verwijzing 
naar de eerste tekst tussen haakjes onder iedere 
andere verwijzing plaatsen. Ook kunt u bij iedere 
tekst alleen de verwijzing naar de eerste tekst zetten 
en dan op de bladzijde met de eerste tekst de hele lijst.
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MAART: DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan het Boek van Mormon 
mij sterken in mijn geloof in de 
verzoening van Jezus Christus?
Het belangrijkste doel van het Boek van Mormon is alle mensen ervan te over
tuigen dat Jezus de Christus is. Het leert ons dat wij ‘tot Hem moeten komen, 
of [wij] kunnen niet worden gered’ (1 Nephi 13:40). Het bevat vele voorbeelden 
van trouwe discipelen die geloof hadden in Jezus Christus en de zegeningen 
van zijn verzoening ontvingen. De profeten in het Boek van Mormon getuig
den krachtig van de Heiland, opdat wij ‘zullen weten op welke Bron [wij] 
mogen vertrouwen voor vergeving van [onze] zonden’ (2 Nephi 25:26).

Bereid u geestelijk voor

Als u de Schriften, in het bijzonder het Boek van Mormon, met gebed bestudeert, wat 
zou naar uw gevoel dan het geloof van de jongeren in Jezus Christus versterken?

Titelblad en inleiding tot het Boek van 
Mormon

2 Nephi 25:26 (Nephieten prediken en 
schrijven over Christus om het geloof 
van hun kinderen te versterken)

3 Nephi 27:13–14 (de Heiland getuigt 
tot de Nephieten van zijn goddelijke 
zending)

Neil L. Andersen, ‘Het Boek van 
Mormon versterkt ons geloof in Jezus 
Christus’, Liahona, oktober 2011, 
pp. 39–45

Video: ‘Inleiding tot het Boek van 
Mormon’

Hoe bent u door het Boek 
van Mormon dichter bij 
Jezus Christus gekomen? 
Wat zijn enkele teksten in 
het Boek van Mormon die 
uw getuigenis van de Hei
land hebben versterkt?

Hoe heeft het Boek van 
Mormon het geloof ver
sterkt van de jongeren die 
u lesgeeft? Hoe kunnen 
ze elkaars geloof in Jezus 
Christus versterken met 
behulp van het Boek van 
Mormon?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Wat hebben ze meegemaakt dat 
hun kennis van Jezus Christus en de 
verzoening lijkt te bevestigen?

• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat een vriend of vriendin ze vraagt 

of mormonen christenen zijn. Geef ze 
de uitdaging om teksten uit het Boek 
van Mormon te gebruiken (bijvoor
beeld de teksten in dit schema) om 
die vraag te beantwoorden.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren helpen inzien hoe het Boek 
van Mormon hun geloof in Jezus Christus kan versterken. Kies onder leiding van de 
Geest een of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Zet op het bord: ‘Hoe kan het 
Boek van Mormon mij sterken in 
mijn geloof in de verzoening van 
Jezus Christus?’ Deel de klas op in 
kleine groepjes en laat elk groepje 
een gedeelte lezen van het artikel 
‘Het Boek van Mormon versterkt ons 
geloof in Jezus Christus’ van ouder
ling Neil L. Andersen. Laat ze zoeken 
naar antwoorden op de vraag op het 
bord. Moedig iedere groep aan hun 
antwoorden te presenteren aan de rest 
van de klas, samen met een rele
vante Schrifttekst in het toegewezen 
gedeelte.

• Vertoon de video ‘Inleiding tot het 
Boek van Mormon’. Laat de jongeren 
in koppels een plan uitwerken om 
zelf een korte video te maken waarin 
ze vertellen hoe het Boek van Mor
mon hun getuigenis van de Heiland 
en zijn verzoening heeft beïnvloed. 

Hoe zouden ze uitleggen wat het 
Boek van Mormon is? Welke verzen 
of verhalen zouden ze aanhalen? Laat 
ze  manieren bedenken waarop ze de 
video aan anderen kunnen laten zien.

• Nodig met toestemming van de 
bisschop een recente bekeerling 
uit om te vertellen hoe zijn of haar 
getuigenis van het Boek van Mormon 
tot stand is gekomen. Vraag hem 
of haar vooraf iets te vertellen over 
enkele favoriete teksten uit het Boek 
van Mormon die over de verzoening 
van Jezus Christus gaan. Hoe heeft 
het Boek van Mormon hem of haar 
dichter bij de Heiland gebracht? Hoe 
is hij of zij de zending van Christus 
er beter door gaan begrijpen? Vraag 
de cursisten hun eigen getuigenis en 
favoriete teksten over Jezus Christus 
uit het Boek van Mormon naar voren 
te brengen.

Onderwijstip

‘Getuig iedere keer dat de 
Geest u daartoe aanspoort, 
niet alleen aan het eind 
van de les. Stel anderen 
in de gelegenheid om 
hun getuigenis te geven.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 45.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

In elke situatie was Jezus 
een voorbeeld en raads
man voor wie Hij onder
richtte. Hij leerde ze 
bidden, onderwijzen, lief
hebben en dienen door de 
manier waarop Hij leefde. 
Hoe kan uw voorbeeld de 
jongeren inspireren die u 
lesgeeft? Welke persoon
lijke ervaringen kunt u aan 
de jongeren overbrengen 
waaruit blijkt hoe het Boek 
van Mormon uw geloof 
in Jezus Christus heeft 
versterkt?

• Denk als klas na over voorbeelden 
van mensen in het Boek van Mormon 
die zich bekeerden en vergeving van 
hun zonden ontvingen (zoals Alma de 
jonge, Enos of koning Lamoni). Lees 

enkele van hun verhalen in het Boek 
van Mormon. Wat komen we door die 
gebeurtenissen over de verzoening te 
weten?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe het Boek van 
 Mormon hun geloof in de verzoening kan versterken? Wat voor gevoelens of ingevin
gen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer 
tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

• Nodig de jongeren uit het Boek van 
Mormon te gebruiken om hun geloof 
in Jezus Christus te versterken. Geef 
ze in toekomstige lessen de gelegen
heid iets te vertellen over Schrifttek
sten die ze in het Boek van Mormon 

tegenkomen die getuigen van Jezus 
Christus en zijn verzoening. 

• Getuig dat het Boek van Mormon 
eveneens een testament aangaande 
Jezus Christus is.
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Geselecteerde bronnen

Uit: Neil L. Andersen, ‘Het Boek van Mormon versterkt 
ons geloof in Jezus Christus’, Liahona, oktober 2011,  
pp. 39–45

Het getuigenis van Jezus Christus

Als u de grote redevoeringen over Jezus Christus in 
het Boek van Mormon vergezeld door de macht van 
de Heilige Geest leest en overweegt, ontvangt u een 
zeker getuigenis van de waarheid ervan. Ik vind het 
heerlijk om door het Boek van Mormon te gaan en 
me te vergasten aan de krachtige leer van Christus 
— Nephi’s visioen van de boom des levens, waarin 
de engel vraagt: ‘Kent gij de goedgunstigheid 
Gods?’ (1 Nephi 11:16); Lehi’s getuigenis dat ‘ver
lossing in en door de heilige Messias [komt]; want 
Hij is vol genade en waarheid’ (2 Nephi 2:6); Jakobs 
aanvulling dat Hij ‘de poortwachter is […]; en Hij 
heeft daar geen knecht in dienst gesteld’ (2 Nephi 
9:41).

We komen vervolgens bij koning Benjamin die 
ons leert aangaande de kenmerken van het disci
pelschap, met zijn stellige verklaring ‘dat er geen 
andere naam, noch enige andere weg of middel, zal 
worden gegeven waardoor redding tot de mensen
kinderen kan komen, dan alleen in en door de naam 
van Christus’ (Mosiah 3:17).

Weldra zijn we bij Abinadi, die op het punt staat zijn 
leven te geven voor wat hij gelooft:

‘Maar er is wél een opstanding, daarom heeft het 
graf geen overwinning en is de prikkel des doods in 
Christus verzwolgen.

‘Hij is het licht en het leven der wereld; ja, een licht 
dat eindeloos is, dat nooit kan worden verduisterd’ 
(Mosiah 16:8–9).

Alma zet de prachtige leer van de verzoening, 
gerechtigheid en barmhartigheid uiteen: ‘Het plan 
van barmhartigheid kon niet worden verwezenlijkt, 
tenzij er een verzoening werd gedaan; daarom ver
zoent God zelf de zonden der wereld om het plan 
van barmhartigheid te verwezenlijken, om de eisen 
der gerechtigheid te bevredigen, opdat God een 
volmaakt, rechtvaardig God zou zijn, en tevens een 
barmhartig God’ (Alma 42:15).

Daarna komen we bij het wonderbaarlijke bezoek 
van de Heiland aan de kinderen van Lehi. Ook wij 
voelen zijn liefde, zijn ontferming, zijn leringen, zijn 
eigen getuigenis.

‘Dit is het evangelie dat Ik u heb gegeven: dat Ik in 
de wereld ben gekomen om de wil te doen van mijn 
Vader. […]

‘En mijn Vader heeft Mij gezonden opdat Ik aan het 
kruis zou worden verhoogd; en opdat Ik […] alle 
mensen tot Mij zou kunnen trekken, zodat evenals 
Ik door de mensen was verhoogd, ook de men
sen zouden worden verhoogd door de Vader, om 
voor Mij te staan, om naar hun werken te worden 
geoordeeld, hetzij die goed, hetzij die kwaad zijn’ 
(3 Nephi 27:13–14).

Tot slot de afsluitende aansporingen van Mormon 
en Moroni: ‘Weet dat gij […] u van al uw zonden 
en ongerechtigheden [moet] bekeren en geloven 
in Jezus Christus, dat Hij de Zoon van God is’ 
(Mormon 7:5). ‘Ja, komt tot Christus en wordt 
vervolmaakt in Hem en onthoudt u van alle god
deloosheid; en indien gij u van alle goddeloosheid 
onthoudt en God liefhebt met al uw macht, verstand 
en kracht, dan is zijn genade u genoeg, opdat gij 
door zijn genade volmaakt kunt zijn in Christus’ 
(Moroni 10:32).
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MAART: DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan mijn vertrouwen in 
de genade van de Heiland een 
betere leerkracht van mij maken?
We voelen ons wel eens tekortschieten in onze evangelieverkondiging. Maar 
we kunnen moed putten uit de belofte van de Heer dat zijn ‘genade […] 
genoeg’ is en dat Hij ‘zwakke dingen sterk [zal] laten worden’ (Ether 12:27). 
Als we ons verootmoedigen, onze zwakheden erkennen en geloof oefenen in 
Jezus Christus, zal Hij ons sterken om zijn evangelie over te brengen op een 
wijze die Hem behaagt.

Bereid u geestelijk voor

Jeremia 1:5–9; Mozes 6:31–34 (profe
ten voelden zich onbekwaam maar 
ontvingen kracht van de Heer)

1 Korintiërs 1:27–31; LV 1:19–23 (het 
evangelie wordt verkondigd door de 
zwakken en eenvoudigen)

Jakob 4:7; Ether 12:23–29 (de genade 
van de Heiland is genoeg om de oot
moedigen te sterken)

Alma 17:9–11; 29:9 (we kunnen 
werktuigen in de handen van de Heer 

worden om anderen tot Christus te 
brengen)

David A. Bednar, ‘De kracht van 
de Heer’, Liahona, november 2004, 
pp. 76–78

‘Geen grotere roeping’, Onderwijzen — 
geen grotere roeping (1999), pp. 3–4

David M. McConkie, ‘Lerend onder
wijs in het evangelie’, Liahona, novem
ber 2010, pp. 13–15

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

Hoe hebt u antwoor
den gevonden op uw 
evangelie vragen? Welke 
studiemethoden hebben u 
geholpen?

Met welke studieme
thoden zijn de jongeren 
bekend? Is er een studie
methode die een van de 
jongeren aan de klas kan 
leren?
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• Vraag de jongeren wat ze hebben 
geleerd over de verzoening en welke 
vragen ze hebben over wat ze hebben 
geleerd.

• Laat de jongeren het stukje ‘Ieder 
lid een leerkracht’ uit Onderwijzen — 
geen grotere roeping (pp. 3–4) lezen. 

Vraag de jongeren naar hun gevoe
lens met betrekking tot hun verant
woordelijkheid om in het evangelie 
te onderwijzen. Wanneer zijn ze in 
de gelegenheid om anderen over 
het evangelie te vertellen? Hoe staat 
de Heer ons bij in onze taak om te 
onderwijzen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren aanmoedigen op de genade 
van de Heiland te vertrouwen om een betere leerkracht te worden. Kies onder leiding 
van de Geest een of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Vraag de jongeren naar een erva
ring waarbij ze een opdracht kre
gen die moeilijk of intimiderend 
leek. Welke mogelijke toekomstige 
opdrachten kunnen intimiderend 
voor ze zijn? Lees klassikaal de eerste 
elf alinea’s van de toespraak ‘De 
kracht van de Heer’ van ouderling 
David A. Bednar. Vraag de jongeren 
hun hand op te steken wanneer ze iets 
horen of lezen wat ze kan versterken 
of bemoedigen als ze een dergelijke 
taak krijgen en laat ze hun bevindin
gen aan de klas vertellen. Hoe kunnen 
ze het geleerde toepassen wanneer ze 
in de gelegenheid zijn om anderen in 
het evangelie te onderwijzen? U kunt 
eventueel vertellen over een keer dat 
u kracht van de Heer ontving om een 
taak te vervullen die moeilijk leek.

• Nodig een van de jongeren die een 
muziekinstrument bespeelt vooraf 
uit om zijn of haar instrument mee te 
nemen naar de les (of er een foto of 
plaat van te laten zien). Laat de jonge
ren bespreken wat hij of zij doet om 
het muziekinstrument goed te laten 
werken. Vraag de klas Alma 17:9–11 

te lezen en te beschrijven hoe iemand 
die een muziekinstrument bespeelt 
lijkt op de Heer die ons als instru
ment gebruikt om in zijn evangelie te 
onderwijzen. Hoe bereidden de zoons 
van Mosiah zich voor om doeltref
fende werktuigen in de handen van 
de Heer te zijn? Hoe kunnen de jon
geren hun voorbeeld volgen bij hun 
onderwijs?

• Vraag de jongeren de toespraak 
‘Lerend onderwijs in het evangelie’ 
van David M. McConkie te lezen. 
Laat ze een lijst op het bord maken 
van dingen die volgens broeder 
McConkie bij evangelieonderwijs wel 
en niet belangrijk zijn. Vraag ze toe te 
lichten hoe de verhalen die broeder 
McConkie gebruikt de punten illus
treert die ze op het bord hebben gezet. 
Moedig de jongeren aan ideeën uit de 
toespraak te gebruiken om de kracht 
van de Heer aan te wenden bij hun 
onderwijs aan anderen.

• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat een vriend of vriendin door de 
bisschop is gevraagd om les te geven 

Onderwijstip

‘Maak nooit grapjes of 
kritische opmerkingen 
over vragen of antwoor
den. Wees beleefd en 
vriendelijk in uw reacties. 
Als mensen het gevoel 
hebben dat hun mening 
gewaardeerd wordt, zul
len ze meer genegen zijn 
om over hun ervaringen 
en gevoelens te praten en 
hun getuigenis te geven.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 64.)



63

of een toespraak te houden, en hij 
of zij zich onbekwaam voelt en de 
taak niet wil aannemen. Hoe zouden 
de jongeren hun vriend of vriendin 
aanmoedigen? Welke Schriftteksten 
kunnen ze gebruiken om hem of haar 

te helpen? (Zie bijvoorbeeld de ver
melde teksten in dit schema.) Nodig 
ze uit om de teksten in een rollenspel 
te gebruiken om iemand in een derge
lijke situatie te helpen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe de genade van de 
Heiland ze kan helpen om een betere leerkracht te worden? Hebben ze nog vragen? Zou 
het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

• Vraag de jongeren of ze een inge
ving voelen om iets te doen naar aan
leiding van wat ze vandaag hebben 
geleerd. Moedig ze aan om naar die 

gevoelens te handelen. Overweeg hoe 
u daarop terug kunt komen.

• Getuig van de kracht en hulp 
die de Heer u heeft gegeven bij uw 
onderwijstaak.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland bereidde Zich 
op zijn onderwijstaak 
voor door tijd in gebed en 
vasten door te brengen en 
de leiding van zijn Vader 
te zoeken. Hoe kunt u zijn 
voorbeeld volgen bij uw 
voorbereidingen om de 
jongeren te onderwijzen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: David A. Bednar, ‘De kracht van de Heer’, Liahona, 
november 2004, pp. 76–78

Broeders en zusters, mijn hart kan het haast niet 
aan, het duizelt in mijn hoofd, ik sta hier met knik
kende knieën voor u en woorden schieten tekort om 
mijn gevoelens en gedachten uit te drukken. Ik bid 
dat de Heilige Geest mij en u gezelschap zal houden 
terwijl ik deze sabbatmorgen kort tot u spreek.

Sinds president Hinckley mij tot deze nieuwe func
tie heeft geroepen, heb ik de aansporing van Nephi 
opgevolgd om doelgerichter en intensiever dan ooit 
tevoren ‘alle Schriften op onszelf toe [te passen]’ 
(1 Nephi 19:23). […]

Ik heb de aanwijzingen van Jakob in het Boek van 
Mormon overpeinsd:

‘Daarom onderzoeken wij de profeten, en wij heb
ben vele openbaringen en de geest van profetie; 
en dankzij al deze getuigen verkrijgen wij hoop en 
wordt ons geloof onwrikbaar, zodat wij waarlijk 
kunnen gebieden in de naam van Jezus, en zelfs de 
bomen ons gehoorzamen, of de bergen, of de golven 
der zee.

‘De Here God toont ons evenwel onze zwakheid om 
ons te laten weten dat wij door zijn genade en door 
zijn grote goedgunstigheid jegens de mensenkinde
ren bij machte zijn die dingen te doen’ (Jakob 4:6–7).

Broeders en zusters, ik vestig uw aandacht in het 
bijzonder op het woord genade zoals het gebruikt 
wordt in het vers dat ik zojuist heb gelezen. Uit 
de Bible Dictionary [zie ook Gids bij de Schriften] 
leren we dat het woord genade in de Schriften vaak 
gebruikt wordt om te wijzen op een versterkende of 
activerende kracht.

‘De belangrijkste betekenis van het woord is: god
delijke middelen van hulp of kracht, door middel 
van de overvloedige barmhartigheid en liefde van 
Jezus Christus.

‘[…] En door middel van de genade van de Heer 
kunnen mensen door geloof in de verzoening van 
Jezus Christus en door bekering van hun zonden, de 
kracht en de hulp ontvangen om de goede werken 
te verrichten die zij anders, op eigen kracht, niet 
hadden kunnen verrichten. Deze genade is een acti
verende kracht die mannen en vrouwen in staat stelt 
om het eeuwige leven en de verhoging te verkrijgen 
als zij zelf hun uiterste best hebben gedaan’ (p. 697).

Met andere woorden, door dit activerende en 
versterkende aspect van de verzoening kunnen 
wij het goede zien, doen en zelf goed worden op 
een manier die ons beperkt menselijk vermogen te 
boven gaat. Ik getuig dat de activerende kracht van 
Jezus’ verzoening echt bestaat. Zonder die verster
kende kracht van de verzoening zou ik hier deze 
ochtend niet voor u kunnen staan.
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MAART: DE VERZOENING VAN JEZUS CHRISTUS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik vergelijkingen 
gebruiken om anderen in de 
verzoening te onderwijzen?
U kunt anderen meer inzicht geven in een abstract, geestelijk begrip als de 
verzoening door het met iets tastbaars en bekends te vergelijken. De Heer en 
zijn profeten verwijzen vaak naar bekende voorwerpen of ervaringen om gees
telijke beginselen over te brengen. Nemen we die vergelijkingen onder de loep, 
dan begrijpen we de verzoening zelf beter en kunnen we er anderen doeltref
fender in onderwijzen.

Bereid u geestelijk voor

Jesaja 1:18 (Jesaja verwijst naar 
sneeuw en wol om bekering uit te 
leggen)

Matteüs 11:28–30 (de Heiland verge
lijkt de hulp die Hij ons geeft met een 
juk)

Lucas 15:11–32 (gelijkenis van de 
verloren zoon)

2 Nephi 1:15 (Lehi vergelijkt verlos
sing met in de armen van Gods liefde 
gesloten zijn)

Jeffrey R. Holland, ‘Genade en 
gerechtigheid zijn thans in liefd’ ver
eend’, Liahona, mei 2015, 104–106

D. Todd Christofferson, ‘Verlossing’, 
Liahona, mei 2013, pp. 109–112

Dallin H. Oaks, ‘De verzoening en 
geloof’, Liahona, april 2008, 8–13

‘Vergelijkingen en aanschouwelijk 
onderwijs’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping (1999), 176–178

Video: ‘De Middelaar’; zie ook Presen
taties over het Boek van Mormon

Welke vergelijkingen of 
welke aanschouwelijke 
lessen hebben u de verzoe
ning beter doen begrijpen?

Wanneer zijn de jongeren 
in de gelegenheid om 
anderen in de verzoening 
te onderwijzen? Hoe kun
nen de jongeren aan de 
hand van vergelijkingen 
de verzoening doeltreffen
der uitleggen?
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Leg verbanden

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren wat hun leer
krachten, leiders, leidsters en ouders 
hebben gedaan om ze begrip van de 
verzoening bij te brengen.

• Lees gezamenlijk ‘Vergelijkingen’ 
in Onderwijzen — geen grotere roeping 

(p. 177) door. Waarom gebruiken 
leerkrachten vergelijkingen om evan
geliewaarheden uit te leggen? Vraag 
de jongeren door welke vergelijkin
gen ze het evangelie beter zijn gaan 
begrijpen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren leren vergelijkingen te gebrui
ken om anderen in de verzoening te onderwijzen. Kies onder leiding van de Geest een of 
meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Vertoon de video ‘De Middelaar’. 
Vraag de jongeren om ieder voor zich 
een lijst met de verschillende elemen
ten van de vergelijking op te stellen 
die president Boyd K. Packer gebruikt 
(zoals de schuldeiser, de schuldenaar, 
de schuld enzovoort) en te noteren 
waar elk element voor staat. Splits de 
klas op in koppels en vraag ze elkaar 
de verzoening uit te leggen aan de 
hand van president Packers verge
lijking. Hoe helpt deze vergelijking 
de jongeren de verzoening beter te 
begrijpen?

• Vraag de jongeren voorbeelden te 
bedenken en te bespreken van ver
gelijkingen in de Schriften waarmee 
de verzoening wordt verduidelijkt 

(zie bijvoorbeeld de vermelde Schrift
teksten in dit schema). Wat komen ze 
op basis van die vergelijkingen over 
de verzoening te weten? Zet op het 
bord: ‘__________ is als __________.’ 
Laat de jongeren het eerste blanco 
gedeelte invullen met een beginsel dat 
met de verzoening samenhangt (zoals 
bekering, vergeving of opstanding) en 
het tweede blanco gedeelte met iets 
bekends waarmee dat beginsel ver
geleken en verduidelijkt kan worden. 
Laat de jongeren deze manier van 
onderwijzen een paar keer oefenen.

• Deel de klas op in twee groepen. 
Laat één groep ouderling Jeffrey R. 
Hollands verhaal lezen en bespre
ken over de broers die een steile 

Onderwijstip

‘Een bedreven leerkracht 
denkt niet: “Wat zal ik 
vandaag eens brengen?”, 
maar vraagt zich af: “Wat 
zal ik mijn cursisten van
daag eens laten doen?”; 
niet: “Wat zal ik ze van
daag vertellen?”, maar: 
“Hoe kan ik mijn cursisten 
laten ontdekken wat zij 
nodig hebben?”’ (Virginia 
H. Pearce. In: Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 61.)
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bergwand beklimmen (in zijn toe
spraak ‘Genade en gerechtigheid 
zijn thans in liefd’ vereend’). Vraag 
de andere groep het voorbeeld van 
ouderling Dallin H. Oaks van een 
boom die buigt in de wind te lezen 
en te bespreken (in zijn artikel ‘De 
verzoening en geloof’). Vraag elke 
groep om aan de andere groep over te 
brengen wat ze over de verzoening te 
weten zijn gekomen door de vergelij
king die ze hebben bestudeerd. 

• Vraag de jongeren de verhalen over 
Jean Valjean en Sara in de toespraak 
‘Verlossing’ van ouderling Christof
ferson te lezen. Wat leren ze over de 
verzoening uit deze verhalen? Hoe 
zouden ze die gebruiken om anderen 
te onderwijzen? Welke vergelijkbare 
ervaringen uit hun eigen leven kun
nen ze gebruiken om anderen in de 
verzoening te onderwijzen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze vergelijkingen 
kunnen gebruiken om anderen in de verzoening te onderwijzen? Hebben ze nog vra
gen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

• Vraag de jongeren wat ze vandaag 
over onderwijzen hebben geleerd. 
Waartoe voelen ze zich geïnspireerd 
om anderen in de verzoening te 
onderwijzen? Laat ze elkaar tijdens 
de les onderwijzen of zorg dat ze 

bij andere gelegenheden kunnen 
onderwijzen.

• Getuig dat de jongeren door hun 
onderwijs van de verzoening anderen 
tot zegen kunnen zijn.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertelde een
voudige verhalen, gelij
kenissen en uit het leven 
gegrepen voorbeelden die 
zijn toehoorders hielpen 
evangeliewaarheden in 
de wereld om hen heen 
te ontdekken. Hoe kunt u 
de jongeren helpen naar 
het voorbeeld van de 
Heiland te onderwijzen? 
(Zie Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland, 
pp. 4–5.)
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Fragment uit Dallin H. Oaks, ‘De verzoening en geloof’, 
Liahona, april 2008, 12

Waarom is het noodzakelijk dat we als onderdeel 
van onze bekering lijden voor ernstige overtredin
gen? Vaak denken we dat het gevolg van bekering 
louter de reiniging van zonde is, maar dat is een 
onvolledige kijk op de zaak. Iemand die zondigt 
is als een boom die gemakkelijk buigt in de wind. 
Op een winderige en regenachtige dag, buigt de 
boom zo ver door dat de bladeren de grond raken 
en besmeurd raken met modder, met zonde. Als we 
ons slechts richten op de reiniging van de blade
ren, zal de zwakheid in de boom, waardoor die 
doorboog en de bladeren bevuilde, blijven bestaan. 
Zo zal iemand die slechts spijt heeft van de zonde, 
weer zondigen bij de volgende sterke wind. Pas als 
de boom sterker is geworden, zal herhaling tot het 
verleden behoren.

Als iemand het bekeringsproces heeft doorlopen dat 
in de Schriften ‘een gebroken hart en een verslagen 
geest’ wordt genoemd, doet de Heiland meer dan 
die persoon van zonde reinigen. Hij geeft hem of 
haar nieuwe kracht.

Fragment uit D. Todd Christofferson, ‘Verlossing’, 
 Liahona, mei 2013, 110–111

Een voorbeeld uit Victor Hugo’s roman Les Misé
rables, hoewel fictie, heeft mij altijd geraakt en 
geïnspireerd. In het begin van het verhaal verschaft 
bisschop Bienvenu eten en een slaapplaats aan de 
dakloze Jean Valjean, die na negentien jaar in de 
gevangenis te hebben gezeten voor het stelen van 

een brood om de hongerige kinderen van zijn zus 
te voeden, was vrijgelaten. Verhard en verbitterd 
beloont Valjean de goedheid van bisschop Bienvenu 
met het stelen van zijn zilver. Als hij later door de 
gendarmerie wordt aangehouden, liegt Valjean en 
beweert dat het zilver een geschenk aan hem was. 
De gendarmerie sleept hem terug naar het huis van 
de bisschop en bisschop Bienvenu bevestigt zijn 
verhaal tot Valjeans grote verrassing, en zegt ter 
wille van nog meer overtuigingskracht: ‘Maar, ik 
had je de zilveren kaarsenkandelaars ook gegeven, 
want die zouden tweehonderd frank opleveren. 
Waarom heb je die niet meegenomen samen met de 
borden?’ […]

De bisschop liep op hem toe en zei met zachte stem:

‘Vergeet niet, vergeet nooit, dat je me hebt beloofd 
dit zilver te gebruiken om een eerlijk mens te 
worden.’

Jean Valjean kon zich die belofte helemaal niet 
herinneren en was verbijsterd. De bisschop […] ging 
plechtig verder:

‘Jean Valjean, mijn broeder, je behoort het kwaad 
niet meer toe, maar het goede. Ik koop jouw ziel 
voor je. Ik ruk hem weg van duistere gedachten en 
van de geest van verderf, en ik geef hem aan God!’

En Jean Valjean werd een nieuw mens, een eerlijk 
man en een weldoener voor velen. De rest van zijn 
leven bewaarde hij de twee zilveren kandelaren 
om hem eraan te herinneren dat zijn ziel voor God 
was verlost. [Zie Victor Hugo, Les Misérables (1992), 
91–92.]
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘Ik heb de volheid van mijn evangelie uitgezonden door de hand van mijn dienstknecht Joseph’ 
(LV 35:17).

De gebeurtenissen van de afval en de herstelling bevatten belangrijke lessen die de 
jongeren kunnen toepassen om het evangelie zelf te leren en erin te onderwijzen. 
Moedig de jongeren aan om vragen te stellen over wat ze leren, naar meer kennis te 
streven en anderen deelgenoot te maken van hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Pasen: Hoe kan ik van de opstanding van Jezus Christus getuigen?
Wat leer ik uit het voorbeeld van Joseph Smith over het opdoen van evangeliekennis?
Hoe kan ik waarheid van dwaling onderscheiden?
Waarom is het belangrijk om in de zuivere leer te onderwijzen?
Hoe kan ik de gebeurtenissen van de afval en de herstelling op mijzelf van toepassing maken?
Hoe kan ik de afval en de herstelling aan anderen uitleggen?

April: De afval en de herstelling
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APRIL: DE AFVAL EN DE HERSTELLING

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Pasen: Hoe kan ik van 
de opstanding van Jezus 
Christus getuigen?
Op paaszondag vieren wij, samen met andere christenen, de belangrijkste 
gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld — de opstanding van Jezus 
Christus. Hij heeft ‘de banden des doods [verbroken], zodat het graf geen over
winning zal hebben, en de prikkel des doods zou worden verzwolgen in de 
hoop op heerlijkheid’ (Alma 22:14). Zijn opstanding was het hoogtepunt van 
zijn zoenoffer, waardoor Hij de zonden en de dood voor het gehele mensdom 
heeft overwonnen. Wanneer we van de opstanding van de Heiland getuigen, 
kunnen we anderen gemoedsrust en hoop helpen vinden.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende teksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren volgens u inspireren om van de opstanding van de Heiland te getuigen?

Lucas 24; Johannes 20 (Jezus Christus 
is opgestaan)

3 Nephi 11:1–17 (de herrezen Heiland 
verschijnt aan de Nephieten)

LV 76:22–24; Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:16–17 (getuigenis van 
Joseph Smith aangaande de herrezen 
Heiland)

Thomas S. Monson, ‘Hij is uit de 
dood verrezen!’ Liahona, mei 2010, 
pp. 87–90

D. Todd Christofferson, ‘De opstan
ding van Jezus Christus’, Liahona, mei 
2014

‘De levende Christus: het getuigenis 
van de apostelen’, Liahona, april 2000, 
pp. 2–3

Video’s: ‘Dankzij Hem’

Welke Schriftteksten of 
leringen van hedendaagse 
profeten hebben uw 
getuigenis van de opstan
ding van Jezus Christus 
versterkt? Hoe heeft dat 
getuigenis uw leven beïn
vloed? Wanneer hebt u die 
Schriftteksten of leringen 
gebruikt om het getuigenis 
van anderen te versterken?

Wanneer hebt u de jonge
ren van de Heiland horen 
getuigen? Wat kunt u doen 
om ze te inspireren tot 
anderen te getuigen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe ze gedu
rende de week hebben toegepast wat 
ze in de les van vorige week hebben 
geleerd.

• Vraag de jongeren naar een erva
ring waarbij ze door iemands getui
genis van Jezus Christus gesterkt 
werden. 

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren inspireren om tot anderen van 
de opstanding te getuigen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die 
voor uw klas het beste zijn:

• Vertoon de video’s in dit schema 
en laat de jongeren hun gedachten en 
gevoelens over de Heiland met elkaar 
bespreken. Vraag de jongeren een 
van die video’s met hun familieleden, 
vrienden en anderen te delen. Nodig 
ze uit om in een volgende les over 
hun ervaringen te vertellen. Hoe werd 
de boodschap gebracht en ontvangen?

• Laat de jongeren Schriftteksten 
opzoeken en bespreken (zoals die in 
dit schema) waarmee zij het getui
genis van anderen aangaande de 
opstanding van Jezus Christus zou
den versterken. Moedig de jongeren 
aan de genoemde Schriftteksten in de 
les te noteren zodat ze die later bij de 
hand hebben.

• Laat de jongeren ‘De levende 
Christus’ of een van de conferentie
toespraken in dit schema doorlezen 
en letten op citaten met een krachtig 
getuigenis van de opstanding van 
de Heiland. Vraag ze de gevonden 
citaten met elkaar te bespreken en uit 
te leggen waarom die relevant zijn. 
Laat de jongeren bespreken waarom 
het volgens hen belangrijk is dat 
levende profeten en apostelen van de 
opstanding getuigen. Getuig zelf van 
de opstanding en nodig de jongeren 
uit om dat ook te doen.

• Laat de jongeren drie of meer 
manieren opschrijven waarop de 
opstanding van Jezus Christus iets 
voor hen betekent. Vraag wat ze 

Onderwijstip

‘Een bespreking in kleine 
groepen kan de  leerlingen 
die hun interesse en 
aandacht kwijtraken 
weer bij de les betrekken.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999]. p. 72.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte de 
Schriften om te onderwij
zen en van zijn zending te 
getuigen. Hij leerde men
sen zelf over teksten in 
de Schriften na te denken 
en zo antwoorden op hun 
eigen vragen te vinden. 
Hoe kunt u de jongeren 
helpen de krachtige getui
genissen in de Schriften te 
herkennen?

hebben opgeschreven. Geef ze een 
kopie van ouderling D. Todd Christof
fersons toespraak ‘De opstanding van 
Jezus Christus’ te lezen en vraag wat 
ze nog meer aan hun lijstje kunnen 

toevoegen. Laat ze aan iemand den
ken die over de opstanding van de 
Heiland moet weten en vaststellen 
hoe ze hun getuigenis aan die per
soon zullen geven.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Voelen ze zich geïnspireerd om tot 
anderen van de opstanding te getuigen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.
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APRIL: DE AFVAL EN DE HERSTELLING

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat leer ik uit het voorbeeld 
van Joseph Smith over het 
opdoen van evangeliekennis?
Joseph Smith zocht naar geestelijke kennis terwijl hij als werktuig van de Heer 
het evangelie herstelde. Hij overpeinsde de Schriften, stelde geïnspireerde 
vragen en handelde naar wat hij leerde. Als wij het voorbeeld van de profeet 
volgen, kunnen wij antwoorden op onze vragen en inspiratie voor ons eigen 
leven ontvangen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer het leven van Joseph Smith. Wat steekt u van dit voorbeeld op over het 
opdoen van evangeliekennis? Wat kunt u de jongeren vertellen?

LV 76:15–21 (Joseph Smith over
peinsde de Schriften)

Geschiedenis van Joseph Smith 
(Joseph Smith paste de Schriften op 
zichzelf toe, stelde geïnspireerde vra
gen en handelde naar wat hij leerde)

Jairo Mazzagardi, ‘De heilige plaats 
van de herstelling’, Liahona, mei 2016, 
56–58

Craig C. Christensen, ‘Ik weet deze 
dingen voor mijzelf’, Liahona, novem
ber 2014, pp. 50–52

‘Kennis van eeuwige waarheden ver
werven’, Leringen van kerkpresidenten: 
Joseph Smith (2007), pp. 281–291

‘Joseph Smiths eerste gebed’, Lofzan
gen, nr. 26

Video: ‘Oorsprong’

Denk na over de ervarin
gen die u bij uw studie van 
het evangelie hebt gehad. 
Hoe inspireert het voor
beeld van Joseph Smith u 
als evangelieleerling?

Hoe kijken de jongeren in 
uw klas tegen leren aan? 
Hoe kan het voorbeeld 
van Joseph Smith hun 
leerproces in het evangelie 
verrijken?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Laat de jongeren vragen stellen die 
zij over een leerstelling die ze bestu
deren hebben.

• Laat elke jongere op het bord iets 
eenvoudigs tekenen van wat hij of 
zij over het leven van Joseph Smith 
weet (of toon en bespreek platen 

van gebeurtenissen uit zijn leven; 
zie Evangelieplatenboek, nrs. 89–97). 
Zet op het bord: ‘Wat leer ik uit het 
voorbeeld van Joseph Smith over het 
opdoen van evangeliekennis?’ Laat de 
jongeren eerst met enkele antwoorden 
komen en deze vraag gedurende de 
les steeds in gedachte houden.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren helpen om iets van Joseph 
Smiths voorbeeld als evangelieleerling op te steken. Kies er onder inspiratie van de 
Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de klas de paragraaf ‘Laat hij 
vragen aan God’ lezen in de toe
spraak ‘Ik weet deze dingen voor 
mijzelf’ van ouderling Craig C. 
Christensen. Nodig ze uit mogelijke 
antwoorden op het bord te zetten op 
ouderling Christensens vraag ‘Zie je 
in Josephs ervaring een patroon dat je 
kunt toepassen om je eigen getuigenis 
te krijgen of te versterken?’ Moedig ze 
aan in Geschiedenis van Joseph Smith 
1:5–17 naar antwoorden te zoeken op 
die vraag.

• Help de jongeren een lijst te maken 
van beginselen en eigenschappen die 
ons ontvankelijker maken voor het 
evangelie (bijvoorbeeld nederigheid, 

overpeinzing, de Schriften toepassen 
en geïnspireerde vragen stellen). Wijs 
aan elke jongere een van de volgende 
passages uit Geschiedenis van Joseph 
Smith toe: vss. 10–20, 21–26, 28–33, 
34–47, 48–54, 68–75. Laat de jongeren 
in deze verzen zoeken naar nog meer 
beginselen van leren en naar voor
beelden van hoe Joseph Smith die 
beginselen toepaste. Hoe kunnen de 
jongeren die beginselen zelf toepassen 
bij het leren van het evangelie?

• Lees samen de woorden van 
‘Joseph Smiths eerste gebed’ (Lof
zangen, nr. 26) en let op woorden 
die Joseph Smiths houding bij zijn 
zoektocht naar waarheid aangeven. 

Evangeliestudiemethoden

Zoeken naar de beginselen. 
Een beginsel is een waar
heid waardoor we ons bij 
onze daden laten leiden. 
Soms worden beginselen 
duidelijk in de Schriften 
of de woorden van de 
profeten genoemd, op 
andere momenten worden 
ze in verhalen verpakt. In 
de eerste leeractiviteit in 
dit gedeelte worden de 
jongeren gevraagd begin
selen te noemen voor het 
opdoen van kennis. De 
volgende vragen kunnen 
bij hun Schriftstudie nuttig 
zijn: Welke beginselen kan 
ik uit deze passage leren? 
Steken ze anders in elkaar 
dan ik dacht of eerder heb 
geleerd? Word ik erdoor 
geïnspireerd om iets in 
mijn leven te veranderen? 
Moedig ze aan om zowel 
individueel als in gezins
verband bij hun evangelie
studie naar beginselen te 
zoeken.
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland bereidde Zich 
op zijn onderwijstaak 
voor door tijd in gebed en 
vasten door te brengen. Hij 
vroeg zijn hemelse Vader 
om leiding. Wat kunt u 
doen om naar het voor
beeld van de Heiland te 
onderwijzen?

Breng de jongeren de betekenis van 
onbekende woorden bij. Hoe kunnen 
de jongeren het voorbeeld van Joseph 
Smith volgen wat hun zoektocht 
naar waarheid betreft? Overweeg de 
video ‘Oorsprong’ als onderdeel van 
deze activiteit te vertonen.

• Verdeel de klas in groepjes en 
geef elk groepje een paragraaf van 
het hoofdstuk ‘Kennis van eeuwige 
waarheden verwerven’ uit Leringen 
van kerkpresidenten: Joseph Smith. Laat 
de jongeren iets tekenen wat Joseph 
Smiths leringen over de verbetering 
van hun evangeliestudie voorstelt.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze wat ze van de ervarin
gen van Joseph Smith over het opdoen van evangeliekennis kunnen leren? Wat voor 
gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Laat elke jongere één ding opschrijven dat hij of zij gaat doen om een betere evangelie
leerling te zijn op basis van het voorbeeld van Joseph Smith. Laat de jongeren met 
elkaar bespreken wat ze hebben opgeschreven.
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Uit: ‘Kennis van eeuwige waarheden verwerven’, 
Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith  
(2007), pp. 281–291

‘Als mensen zich uitspreken tegen [de waarheid] 
schaden ze mij daar niet mee, alleen zichzelf. […] 
Wanneer zwakkelingen niet eens aandacht willen 
schenken aan zaken van het grootste belang, dan 
denk ik: geef mij de waarheid in al haar vormen en 
ik zal ze aan mijn borst drukken. Ik geloof alles wat 
God ooit heeft geopenbaard, en er is nog nooit een 
mens verdoemd omdat hij te veel geloofde; maar 
men wordt wel verdoemd voor ongeloof.’ [History of 
the Church, deel 6, p. 477; uit een leerrede van Joseph 
Smith op 16 juni 1844 in Nauvoo (Illinois); opgete
kend door Thomas Bullock.]

‘Wanneer God een mens een zegen of kennis 
aanbiedt en hij weigert die te ontvangen, zal hij 
verdoemd worden. De Israëlieten baden dat God 
tot Mozes zou spreken en niet tot hen; derhalve 
vervloekte Hij hen met een vleselijke wet.’ [History 
of the Church, deel 5, p. 555; uit een leerrede van 
Joseph Smith op 27 augustus 1843 in Nauvoo (Illi
nois); opgetekend door Willard Richards en William 
Clayton.]

‘Ik heb altijd de voldoening gesmaakt dat waarheid 
het wint van dwaling, en dat de duisternis moet 
wijken voor het licht.’ […] [Brief van Joseph Smith 
aan Oliver Cowdery, 24 september 1834, Kirtland 
(Ohio), gepubliceerd in Evening and Morning Star, 
september 1834, p. 192.]

‘Kennis verdrijft duisternis, onzekerheid en twijfel, 
want waar kennis is kunnen die niet bestaan. […] 
In kennis ligt macht. God bezit meer macht dan 
alle andere schepsels, omdat Hij meer kennis bezit; 
daarom weet Hij alle andere schepsels aan Zich te 
onderwerpen. Hij bezit macht over allen.’ [History 
of the Church, deel 5, p. 340; alineaindeling gewij
zigd; uit een leerrede van Joseph Smith op 8 april 

1843 in Nauvoo (Illinois); opgetekend door Willard 
Richards en William Clayton.]

‘Als wij ons van God verwijderen, dalen we naar 
het gebied van de duivel af en vermindert onze 
kennis. En zonder kennis kunnen wij niet verlost 
worden. En als ons hart van het kwade vervuld 
is en wij het kwade najagen, is er in ons hart geen 
plaats voor het goede of om het goede te bestude
ren. Is God niet goed? Weest u dan goed; als Hij 
getrouw is, weest u dan getrouw. Voeg aan uw 
geloof deugd toe, aan deugd kennis, en streef naar 
alles wat goed is [zie 2 Petrus 1:5].’ […] [History 
of the Church, deel 4, p. 588; uit een leerrede van 
Joseph Smith op 10 april 1842 in Nauvoo (Illinois); 
opgetekend door Wilford Woodruff.]

George A. Smith, voormalig raadgever in het Eerste 
Presidium, heeft verklaard: ‘Joseph Smith heeft ver
kondigd dat elke man en vrouw de Heer dient te 
benaderen om wijsheid en zo kennis te krijgen van 
Hem die de bron van alle kennis is; en de beloften 
van het evangelie, zoals dat geopenbaard is, waren 
dusdanig dat we mogen geloven dat we door deze 
weg te bewandelen de kennis krijgen die we ver
langen.’ […] [George A. Smith, Deseret News: Semi
Weekly, 29 november 1870, p. 2.]

‘Ik acht het niet wijs om alle kennis in één keer voor
geschoteld te krijgen; maar we krijgen haar stukje bij 
beetje, zodat we ze in ons kunnen opnemen.’ [His
tory of the Church, deel 5, p. 387; uit een leerrede van 
Joseph Smith op 14 mei 1843 in Yelrome (Illinois); 
opgetekend door Wilford Woodruff.]

‘Als u een ladder opklimt, moet u onderaan begin
nen en stap voor stap naar boven gaan totdat u de 
top bereikt; en dat geldt ook voor de beginselen 
van het evangelie — u moet met de eerste beginnen 
en doorgaan tot u alle beginselen van de verho
ging hebt geleerd. Maar het zal nog lang duren 
nadat u door de sluier bent gegaan, voordat u ze 
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hebt geleerd. Het kan niet allemaal in deze wereld 
worden begrepen; het zal een groot werk zijn om 
met ons heil en onze verhoging zelfs aan de andere 
zijde van het graf verder te gaan.’ […] [History of 
the Church, deel 6, pp. 306–307; uit een leerrede 
van Joseph Smith op 7 april 1844 in Nauvoo (Illi
nois); opgetekend door Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas Bullock en William Clayton.]

‘God heeft niets aan Joseph geopenbaard wat Hij 
niet aan de Twaalf bekend zal maken; ja, de minste 
der heiligen mag alle dingen weten zodra hij die kan 
verwerken. Want de dag zal komen dat niemand 
tegen zijn naaste hoeft te zeggen: leer de Heer ken
nen; want alle mensen zullen Hem kennen […], van 
de laagste tot de hoogste [zie Jeremia 31:34].’ [His
tory of the Church, deel 3, p. 380; uit een leerrede van 
Joseph Smith op 27 juni 1839 in Commerce (Illinois); 
opgetekend door Willard Richards.]
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APRIL: DE AFVAL EN DE HERSTELLING

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik waarheid van 
dwaling onderscheiden?
Tijdens de grote afval zijn er veel evangeliewaarheden veranderd of verloren 
gegaan. Die waarheden zijn in deze tijd door middel van de profeet Joseph 
Smith hersteld. We kunnen de waarheden van het herstelde evangelie en de 
onwaarheden die de wereld ons voorhoudt beter onderscheiden als we het 
woord van God bestuderen en naar de Heilige Geest luisteren.

Uw geestelijke voorbereiding

Gebruik het volgende materiaal om er zelf achter te komen hoe u waarheid van dwaling 
kunt onderscheiden. Uw eigen ervaring met de naleving van dit beginsel zal u helpen 
het doeltreffend over te brengen. Overweeg daarna hoe de activiteiten in de rest van dit 
schema u kunnen helpen om de jongeren bij hun leerproces te betrekken.

Johannes 8:31–32; Matteüs naar 
Joseph Smith 1:37 (het woord van 
God bestuderen helpt ons waarheid te 
onderscheiden)

Jesaja 5:20; Mozes 4:3–4 (Satan pro
beert ons te misleiden)

Moroni 7:12–19 (wat ons overhaalt om 
het goede te doen en in Christus te 
geloven, komt van God)

Moroni 10:5; LV 46:7–8 (de Heilige 
Geest getuigt van waarheid)

Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–20 
(Joseph Smith bidt omdat hij achter 
de waarheid wil komen)

Boyd K. Packer, ‘Deze dingen weet 
ik’, Liahona, mei 2013, pp. 6–8

Neil L. Andersen, ‘Joseph Smith’, 
 Liahona, november 2014, pp. 28–31

Marcos A. Aidukaitis, ‘Als u in wijs
heid te kort schiet’, Liahona, mei 2014, 
pp. 108–110

Video: ‘Je zult bevrijd worden’

Hoe maakt u onder
scheid tussen waar
heid en dwaling? Welke 
zegeningen hebt u zoal 
ontvangen omdat u waar
heid van dwaling kon 
onderscheiden?

Aan welke dwalingen 
worden de jongeren zoal 
blootgesteld? Hoe kunt 
u ze aanmoedigen het 
waarheidsgehalte van de 
informatie die ze krijgen 
te toetsen? Waarom is het 
belangrijk dat ze weten 
hoe dat te doen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Bespreek vragen die de jongeren 
hebben nadat ze in andere lessen 
de afval en de herstelling hebben 
behandeld. Hoe kunt u ze helpen om 
antwoorden te vinden?

• Vertoon de eerste 90 minuten van 
de video ‘Je zult bevrijd worden’. In 

dit gedeelte van de video waarschuwt 
ouderling M. Russell Ballard voor 
Satans slimme manieren waarop hij 
ons probeert te misleiden. Laat de 
jongeren bespreken wat ze over het 
weerstaan van Satans misleidingen te 
weten komen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren helpen waarheid van dwaling 
te onderscheiden. Kies onder leiding van de Geest een of meer geschikte activiteiten 
voor uw klas uit:

• Geef elke leerling een kopie van de 
laatste negen alinea’s van president 
Boyd K. Packers toespraak ‘Deze 
dingen weet ik’. Laat de jongeren 
zoeken naar sleutelwoorden waarmee 
ze waarheid van dwaling kunnen 
onderscheiden. Vraag ze de woorden 
die ze vinden op het bord te zetten en 
uit te leggen waarom ze die gekozen 
hebben.

• Deel de klas op in twee groepen 
en geef beide groepen een kopie van 
ouderling Neil L. Andersens toe
spraak ‘Joseph Smith’. Laat één groep 
het verhaal over de vervalste brief 
lezen waardoor sommige kerkleden 
misleid werden. Laat de andere groep 
het verhaal over de foto van ouder
ling Russell M. Nelson lezen. Vraag 
elke groep wat ze uit hun verhaal 

over waarheid van dwaling onder
scheiden te weten komen.

• Laat de jongeren Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:8–20 bestuderen en 
de stappen noteren die Joseph Smith 
nam om waarheid van dwaling te 
onderscheiden. Hoe kunnen de jonge
ren het voorbeeld van Joseph volgen 
als ze willen weten of iets waar is?

• Vraag de jongeren in Moroni 
 7:12–19 naar criteria te zoeken op 
basis waarvan zij goed van kwaad 
kunnen onderscheiden. Moedig 
iedere jongere aan de keuzes waar
voor hij of zij staat op een rij te zetten 
en zich bij elke beslissing door deze 
criteria te laten leiden. Nodig ze uit 
om daar iets over te vertellen, voor 
zover hen dat niet in verlegenheid 
brengt.

Evangeliestudiemethoden

Ware leer van valse leer 
onderscheiden. Wanneer we 
nieuwe kennis opdoen of 
informatie krijgen, kunnen 
we het waarheidsgehalte 
ervan soms aan de hand 
van de volgende vragen 
toetsen: Wordt dit idee 
meer dan eens in de Schrif
ten genoemd? Spreken de 
hedendaagse profeten en 
apostelen zich erover uit? 
Is het in overeenstemming 
met de huidige gebruiken 
en goedgekeurde procedu
res van de kerk? Getuigt 
de Geest tot mij dat het 
waar is?
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• Laat de jongeren zich een situatie 
voorstellen waarin ze op informatie 
stuiten waardoor ze hun getuige
nis van het evangelie in twijfel 
gaan trekken. Wat kunnen ze in een 
dergelijke situatie doen om waar
heid van dwaling te onderscheiden? 
Help ze antwoord op deze vraag te 

vinden op basis van de Schriftteksten 
in dit leerschema of de drie stappen 
die ouderling Marcos A. Aidukaitis 
noemt in zijn toespraak ‘Als u in wijs
heid te kort schiet’. Vraag ze naar hun 
bevindingen. Vraag ze ook naar hun 
ervaringen bij het onderscheiden van 
waarheid en dwaling.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze waarheid van 
dwaling kunnen onderscheiden? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekre
gen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onder
werp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Nodig de jongeren uit hun gedachten of gevoelens te verwoorden die ze tijdens de les 
hebben gehad. Waartoe hebben ze zich geïnspireerd gevoeld? Wat kunt u doen om ze 
aan te moedigen te handelen naar wat ze hebben geleerd?

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gaf het niet 
op als de mensen die Hij 
onderwees het moeilijk 
hadden. Hij bleef ze lief
hebben en dienen. Zo bleef 
de Heiland Petrus dienen, 
zelfs nadat hij Hem had 
verloochend, en zorgde 
Hij dat Petrus een waardig 
leider van de kerk werd. 
Welke steun kunt u bieden 
aan leerlingen die moeite 
hebben om het evangelie 
na te leven?
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Fragment uit Boyd K. Packer, ‘Deze dingen weet ik’, 
Liahona, mei 2013, 8

Keuzevrijheid wordt in de Schriften als ‘morele keu
zevrijheid’ gedefinieerd, wat betekent dat we kun
nen kiezen tussen goed en kwaad. De tegenstander 
probeert ons te verleiden om onze morele keuzevrij
heid verkeerd te gebruiken.

In de Schriften staat ‘dat eenieder in leer en beginsel 
met betrekking tot de toekomst zal kunnen hande
len volgens de morele keuzevrijheid die Ik hem heb 
gegeven, opdat eenieder op de dag des oordeels 
rekenschap verschuldigd zal zijn van zijn eigen 
zonden’ [Leer en Verbonden 101:78].

Alma verklaarde dat ‘de Heer […] de zonde niet 
met de geringste mate van toelating [kan] aanschou
wen’ [Alma 45:16]. Om dat te begrijpen, moeten we 
de zonde en de zondaar van elkaar scheiden.

Toen men bijvoorbeeld eens een vrouw voor de Hei
land bracht die, onmiskenbaar schuldig, op over
spel betrapt was, deed Hij de kwestie met enkele 
woorden af: ‘Ga heen, zondig van nu af niet meer!’ 
[Johannes 8:11.] Dat is de geest van zijn bediening.

Verdraagzaamheid is een deugd, maar kan net 
als elke deugd die te ver wordt doorgevoerd, een 
ondeugd worden. We moeten oppassen voor de ‘val 
van verdraagzaamheid’, zodat we er niet in verstrikt 
raken. De vrije moraal als gevolg van de steeds 
slappere wetgeving van het land om gelegaliseerde 
onzedelijkheid te tolereren, neemt de ernstige gees
telijke gevolgen die voortvloeien uit de schending 
van Gods wet van kuisheid geenszins weg.

Iedereen wordt geboren met het licht van Christus, 
een leidende invloed waardoor ieder mens goed 
van kwaad kan onderscheiden. Wat we met dat 
licht doen en hoe we reageren op die ingevingen 
om rechtschapen te leven, maakt deel uit van onze 
aardse proeftijd.

‘Want zie, de Geest van Christus wordt aan ieder 
mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kun
nen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van 
oordelen; want alles wat uitnodigt om goed te doen 
en overreedt om in Christus te geloven, wordt 
door de macht en gave van Christus uitgezonden; 
daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat 
het van God is’ [Moroni 7:16].

Ieder van ons moet paraat blijven om gehoor te 
geven aan de inspiratie en de ingevingen van de 
Heilige Geest. De Heer kan zuivere intelligentie in 
ons verstand gieten om ons iets te laten weten, lei
ding te geven, iets te leren en ons te waarschuwen. 
Iedere zoon of dochter van God kan de dingen die 
hij of zij moet weten onmiddellijk weten. Leer om 
inspiratie en openbaring te ontvangen en ernaar te 
handelen.

Van alles wat ik heb gelezen en gepredikt en 
geleerd, is de waardevolste en heiligste waarheid 
die ik te bieden heb mijn bijzondere getuigenis van 
Jezus Christus. Hij leeft. Ik weet dat Hij leeft. Ik ben 
zijn getuige. En van Hem kan ik getuigen. Hij is 
onze Heiland, onze Verlosser. Daar ben ik zeker van. 
Daar getuig ik van in de naam van Jezus Christus. 
Amen.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Waarom is het belangrijk om in 
de zuivere leer te onderwijzen?
In de jaren na de dood van de oorspronkelijke twaalf apostelen begonnen men
sen de Schriften op eigen gezag te interpreteren. Als gevolg daarvan werden 
er verkeerde leerstellingen gepredikt en verviel de kerk tot afvalligheid. Onze 
taak als evangelieleerkracht is de waarheden van het herstelde evangelie in 
hun zuiverheid over te brengen, zodat we niemand onder onze hoede op een 
dwaalspoor brengen. Als degenen die we onderwijzen ware leer begrijpen, 
worden ze in hun hart geraakt en veranderen ze hun houding en gedrag. (Zie 
Boyd K. Packer, ‘Vrees niet’, Liahona, mei 2004, p. 79.)

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de onderstaande Schriftteksten en leermiddelen. Wat voelt u dat u met de 
jongeren moet bespreken?

Lucas 24:32; Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:11–12 (onderwijzen uit de 
Schriften raakt het hart)

2 Timoteüs 4:3–4 (Paulus profe
teert dat er valse leer zal worden 
gepredikt)

Mosiah 18:19 (de Schriften en woor
den van de profeten zijn de bron van 
zuivere leer)

Alma 4:19; 31:5 (het woord van God is 
krachtig)

Moroni 10:5 (de Heilige Geest getuigt 
van waarheid)

Onderwijzen — geen grotere roeping 
(1999), pp. 52–53, 203–207

D. Todd Christofferson, ‘De leer van 
Christus’, Liahona, mei 2012, pp. 86–90

Hoe zorgt u er als leer
kracht voor dat u in 
zuivere leer onderwijst? 
Wanneer hebt u de kracht 
gevoeld die gepaard gaat 
met onderwijzen in de 
zuivere leer?

Herkennen de jongeren 
die u lesgeeft de kracht 
van zuivere leer? Hoe 
kunt u ze meer zelfver
trouwen laten ontwikke
len om in zuivere leer te 
onderwijzen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Vraag de jongeren of ze wel eens 
de Geest hebben gevoeld terwijl ze 
iemand het evangelie uitlegden.

• Neem een glas schoon water en een 
glas troebel water mee naar de klas. 
Leg uit dat het water het evangelie 
zou kunnen voorstellen waarin wij 
anderen onderwijzen. Als het schone 

water het zuivere evangelie voor
stelt, wat stelt het troebele water dan 
voor? Welke zaken kunnen de zuivere 
leerstellingen van het evangelie zoal 
verontreinigen? (Zie Onderwijzen — 
geen grotere roeping, pp. 52–53.) Hoe 
helpt deze analogie de jongeren het 
belang van onderwijzen in de zuivere 
leer te begrijpen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren meer inzicht geven in het 
belang van onderwijzen in de zuivere leer. Kies onder leiding van de Geest een of meer 
geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Vraag de jongeren een overzicht 
te maken van manieren waarop de 
wereld het gedrag van mensen pro
beert te veranderen. Laat ze daarna 
in Alma 4:19 en 31:5 zoeken naar 
de wijze waarop de Heer mensen 
beïnvloedt. Vraag ze nadat ze hun 
bevindingen hebben uitgewisseld in 
de Schriften naar voorbeelden te zoe
ken van mensen die een verandering 
van hart ondergingen omdat ze in de 
ware leer waren onderwezen. Vraag 

de jongeren naar voorbeelden van 
evangeliebeginselen die zij hebben 
geleerd en die bepalend zijn geweest 
voor hun levenswandel.

• Help de jongeren voorbeelden in 
de Schriften te noemen van mensen 
die valse leer verkondigden (bijvoor
beeld Sherem [zie Jakob 7], Korihor 
[zie Alma 30] of de Zoramieten [zie 
Alma 31]). Welke uitwerking had
den hun leringen op het volk? Welke 

Onderwijstip

‘We moeten uitspraken 
niet aan kerkleiders 
toeschrijven zonder de 
bron van die uitspraken te 
bevestigen. Als we tek
sten aanhalen, moeten we 
ervoor zorgen dat we ze 
in de juiste context gebrui
ken.’ (Onderwijzen — geen 
grotere roeping [1999], 
p. 53.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte de 
Schriften om te onderwij
zen en van zijn zending te 
getuigen. Hij heeft steeds 
zuivere leer beklemtoond 
en uiteengezet. Hoe kunt 
u de jongeren helpen om 
met behulp van de Schrif
ten zuivere leer te herken
nen en aan anderen uiteen 
te zetten?

leerstellingen stelden de dienstknech
ten van de Heer daar tegenover? Met 
welke valse leer komen de jongeren 
zoal in de wereld in aanraking? Hoe 
kunnen de jongeren daar met zuivere 
leer op reageren?

• Vraag de jongeren 2 Timoteüs 3:2–4 
en 2 Nephi 9:28–29 te lezen. Hoe 
zijn die Schriftteksten in onze tijd in 
vervulling gegaan? Wat zijn enkele 
gevolgen van de valse leer die we 
in de wereld om ons heen zien? (Zie 
2 Timoteüs 3:1–5 voor enkele voor
beelden.) Welke beginselen van het 

herstelde evangelie kunnen helpen 
die gevolgen teniet te doen?

• Laat de ene helft van de klas ‘Uw 
taken als leerkracht’ bestuderen in 
Onderwijzen — geen grotere roeping 
(p. 52) en de andere helft ‘Waarschu
wingen voor leerkrachten godsdienst
onderwijs’ (pp. 52–53). Vraag elke 
groep ideeën te spuien om de andere 
groep op een creatieve manier over te 
brengen wat ze hebben geleerd. Laat 
elke jongere een van de geopperde 
ideeën kiezen en uitleggen waarom 
dat idee belangrijk is bij de prediking 
van zuivere leer.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij dat het belangrijk 
is om in zuivere leer te onderwijzen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Laat de jongeren nadenken over een komende gelegenheid die ze hebben om te onderwij
zen. Spoor ze aan om te zorgen dat ze in de zuivere leer onderwijzen.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik de gebeurtenissen 
van de afval en de herstelling op 
mijzelf van toepassing maken?
Wij moeten ‘alle Schriften op onszelf toe[passen], opdat zij ons tot nut en lering 
[zullen] strekken’ (1 Nephi 19:23). De Schriften op onszelf toepassen betekent 
dat wij de gebeurtenissen en omstandigheden in de Schriften vergelijken met 
de gebeurtenissen en omstandigheden in ons eigen leven. Hoewel de gebeur
tenissen van de afval en de herstelling lang geleden hebben plaatsgevonden, 
kunnen wij er nu nog steeds veel van leren en ze op onszelf betrekken.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer onder gebed deze Schriftteksten en leermiddelen. Wat zal de jongeren helpen 
de gebeurtenissen van de afval en de herstelling op hun eigen leven te betrekken?

1 Nephi 19:23–24 (we dienen de 
Schriften op onszelf toe te passen)

LV 61:36 (wat de Heer tegen één zegt, 
zegt Hij tegen iedereen)

Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–20 
(Joseph Smith past Jakobus 1:5 op 
zichzelf toe)

‘Afval’, Trouw aan het geloof (2004), 
pp. 7–8

M. Russell Ballard, ‘De lessen uit het 
verleden leren’, Liahona, mei 2009, 
pp. 31–34

‘Toepassingen’, Onderwijzen — geen 
grotere roeping (1999), pp. 174–175

Video: ‘Wat de herstelling voor mij 
betekent’

Hoe is de toepassing van 
de Schriften in uw leven u 
tot zegen geweest? Welke 
strategieën hebben u 
geholpen om de Schriften 
op uzelf toe te passen? 
Welke gebeurtenissen uit 
de afval en de herstelling 
hebben een bijzondere 
betekenis in uw leven?

Hoe zal het op zichzelf 
leren toepassen van de 
Schriften de jongeren tot 
zegen zijn? Welke ver
banden ziet u tussen hun 
leven en de dingen die zij 
over de afval en de herstel
ling leren?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Laat de jongevrouwen de jon
gemannen iets vertellen over wat 
ze onlangs in hun jongevrou
wenklas over de afval of de her
stelling hebben geleerd. Laat de 
jongemannen de jongevrouwen 
iets vertellen over wat ze in hun 
aäronische priesterschapsquorum 
over de afval of de herstelling hebben 
geleerd.

• Laat de jongeren 1 Nephi 19:23 
lezen en bespreken wat Nephi 
bedoelde met ‘ik paste alle Schriften 
op onszelf toe’ (lees desgewenst de 
alinea aan het begin van dit schema 
voor). Vertoon de video ‘Wat de her
stelling voor mij betekent’ en vraag 
de leerlingen te letten op manieren 
waarop de jongeren in de video de 
gebeurtenissen van de herstelling op 
hun eigen leven betrekken.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren doen inzien hoe de gebeur
tenissen van de afval en de herstelling op hun leven van toepassing zijn. Kies onder 
leiding van de Geest een of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Vraag de jongeren in Geschiede
nis van Joseph Smith 1:5–10 te lezen 
wat er in het leven van Joseph Smith 
speelde toen hij veertien jaar was. 
Laat ze vervolgens de verzen 11 t/m 
20 doorlezen en benoemen wat Joseph 
deed om de Schrifttekst die hij las op 
zijn eigen situatie toe te passen. Hoe 
kunnen de jongeren naar het voor
beeld van Joseph Smith hun eigen 
studie van de Schriften verbeteren? 
Geef ze de tijd om op te schrijven hoe 
de ervaring van Joseph Smith ook op 
hun leven valt toe te passen. Laat de 
jongeren aan een medeleerling vertel
len wat zij hebben opgeschreven.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Toepassingen’ op pp. 174–175 van 
Onderwijzen — geen grotere roeping 
doorlezen en letten op strategieën 
waarmee zij de Schriften op zich
zelf kunnen toepassen. Vraag ze aan 
de klas te vertellen wat ze hebben 
gevonden. Laat de jongeren een van 
de genoemde Schriftteksten in deze 
paragraaf van Onderwijzen — geen 
grotere roeping kiezen en de richtlijnen 
volgen om die op zichzelf toe te pas
sen. Welke andere Schriftteksten kun
nen de jongeren met behulp van deze 
strategieën op zichzelf toepassen?

Onderwijstip

‘De hoeveelheid lesstof 
die wordt behandeld, is 
minder belangrijk dan de 
invloed ervan op het leven 
van de leerlingen. Omdat 
het behandelen van veel 
onderwerpen tegelijk 
verwarrend of vermoeiend 
kan zijn, is het meestal het 
beste om u op een of twee 
belangrijke beginselen te 
concentreren.’ (Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 98.)
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• Zet de volgende kopjes op het bord: 
‘De grote afval’ en ‘Persoonlijke afval
ligheid’. Vraag de jongeren ‘Afval’ 
in Trouw aan het geloof te lezen en op 
het bord te schrijven wat de oorza
ken en gevolgen van de grote afval 
zijn geweest. Help ze de grote afval 
op zichzelf van toepassing te maken 
door te bespreken hoe de genoteerde 
punten tot persoonlijke afvalligheid 
kunnen leiden. Bijvoorbeeld: net 
zoals de mensen die de apostelen na 
de dood van Christus om het leven 
brachten, is iemand die vandaag de 
dag de levende apostelen verwerpt of 
bekritiseert op weg naar persoonlijke 

afvalligheid. Wat kunnen de jongeren 
doen om persoonlijke afvalligheid te 
vermijden?

• Vraag de jongeren hoe ze zouden 
reageren als een vriend of vriendin 
zei: ‘Ik vind de Schriften maar niks. 
Ze gaan over dingen die al zo lang 
geleden zijn gebeurd. Wat heb ik 
er nu nog aan?’ Geef de jongeren 
verschillende delen van de toespraak 
‘De lessen uit het verleden leren’ van 
ouderling M. Russell Ballard. Laat 
ieder zijn of haar deel lezen en letten 
op manieren waarop ze hun vriend of 
vriendin kunnen antwoorden.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze de gebeurtenis
sen van de afval en de herstelling op zichzelf van toepassing kunnen maken? Wat voor 
gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland leerde men
sen om zelf na te denken 
over de Schriften en die te 
gebruiken om antwoord 
op hun eigen vragen te 
krijgen. Hoe kunt u de 
jongeren laten inzien hoe 
ze wat ze in de Schriften 
lezen op hun eigen proble
men kunnen toepassen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Toepassingen’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping (1999), pp. 174–175

Wij moeten ‘alle Schriften op onszelf toe[passen], 
opdat zij ons tot nut en lering [zullen] strekken’ 
(1 Nephi 19:23). De Schriften op onszelf toepassen 
betekent dat wij de verslagen in de Schriften moe
ten vergelijken met onze huidige omstandigheden 
en moeten vaststellen in hoeverre de behandelde 
beginselen in ons leven van toepassing zijn. Tijdens 
een les over pal staan voor de waarheid kunt u 
bijvoorbeeld het verhaal van Abinadi aan het hof 
van koning Noach ter vergelijking gebruiken (zie 
Mosiah 11–17). Als u het over geestelijke blindheid 
hebt en over de macht van de Heiland om ons te 
genezen en ons meer geestelijke visie te geven, kunt 
u het verhaal van Christus die de blinde man genas 
als vergelijking gebruiken (zie Johannes 9).

Deze methode is het doeltreffendst als u gezinsleden 
of leerlingen de kans geeft om over het gelezene na 
te denken. Als u bijvoorbeeld de reactie van Joseph 
Smith hebt behandeld die in het heilige bos bijna 
door de tegenstander overmand werd (zie Geschie
denis van Joseph Smith 1:15–16), kunt u de leerlin
gen laten nadenken over een moment in hun leven 
dat zij werden beproefd. U kunt het hen ook laten 
opschrijven. U kunt hun vervolgens vragen waarom 
het zo belangrijk is om in tijden van beproeving 
‘al [onze] krachten’ aan te wenden ‘om God aan te 
roepen’ (v. 16). […]

U kunt anderen de Schriften ook op zichzelf laten 
toepassen door ze hun eigen naam in de teksten te 
laten plaatsen. Als iemand bijvoorbeeld zijn of haar 
eigen naam in Jakobus 1:5–6 plaatst, worden de 
leringen over gebed net zozeer op hem of haar van 
toepassing als op Joseph Smith:

‘Indien [ik] in wijsheid te kort schiet, dan bidde [ik] 
God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg 
en zonder verwijt; en zij zal [mij] gegeven worden. 
Maar [ik] moet bidden in geloof, in geen enkel 
opzicht twijfelende.’

We kunnen de Schriften vaak op onszelf toepassen 
door te vragen: ‘Wat zou de profeet die dit ver
slag geschreven heeft ons duidelijk willen maken? 
Waarom zou hij deze specifieke details hebben 
gegeven?’ Als we deze vragen bijvoorbeeld met 
betrekking tot het verhaal van Enos stellen, kunnen 
we toepassingen op onze eigen gebeden ontdekken. 
We kunnen leren dat het gebed soms veel inspan
ning kost, en dat onze hemelse Vader onze gebeden 
verhoort. We kunnen ook leren dat ouders hun 
kinderen beïnvloeden, hoewel het jaren kan duren 
voordat kinderen de leringen van hun ouders gaan 
navolgen.

Als we de Schriften op onszelf toepassen en anderen 
steunen die hetzelfde proberen te doen, zullen we 
de kracht van het woord Gods in ieder facet van ons 
leven kunnen zien.
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APRIL: DE AFVAL EN DE HERSTELLING

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik de afval 
en de herstelling aan 
anderen uitleggen?
De meesten van ons krijgen wel eens de gelegenheid om anderen over waar
heden van het evangelie te vertellen. De afval en de herstelling zijn essentiële 
beginselen van het herstelde evangelie. Het is dan ook van belang dat we 
weten hoe we die waarheden aan anderen kunnen uitleggen. We dienen zo te 
getuigen dat we geen aanstoot geven, maar wel het belang van de herstelling 
van het evangelie verwoorden.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer onder gebed deze Schriftteksten en leermiddelen. Wat zal de jongeren helpen 
om de afval en de herstelling aan anderen uit te leggen?

Amos 8:11–12; Handelingen 3:20–21; 
2 Tessalonicenzen 2:1–3 (de afval en 
herstelling voorzegd)

Efeziërs 2:20 (de kerk is gebouwd 
op het fundament van apostelen en 
profeten)

Dallin H. Oaks, ‘De enige ware en 
levende kerk’, Liahona, augustus 2011, 
pp. 49–51

‘Geregeld uw getuigenis geven’, Pre
dik mijn evangelie (2004), pp. 215–216

‘Aanschouwelijk onderwijs’, Onder
wijzen — geen grotere roeping (1999), 
pp. 177–178

Meer over de afval en de herstelling 
is te lezen in ‘De grote afval’ en ‘De 
herstelling van het evangelie van 
Jezus Christus door de profeet Joseph 
Smith’, Predik mijn evangelie (2004), 
pp. 35–38

Wanneer bent u in de 
gelegenheid geweest om 
anderen in de afval en de 
herstelling te onderwij
zen? Welke doeltreffende 
methodes hebt u anderen 
zien gebruiken om die 
denkbeelden uiteen te 
zetten?

Wat weten de jongeren 
al over de afval en de 
herstelling? Welke gele
genheden hebben zij nu en 
in de toekomst om ande
ren in deze waarheden te 
onderwijzen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen van nut zijn:

• Laat de jongeren vragen naar voren 
brengen die ze over de kerk of hun 
geloof hebben gekregen. Hoe hebben 
ze die vragen beantwoord?

• Vraag de jongeren naar ervarin
gen waarbij ze iets over de afval en 
de herstelling hebben geleerd. Hoe 
maakte degene die hen erin onder
wees hun die waarheden van het 
herstelde evangelie duidelijk?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren doen inzien hoe ze met ande
ren over de afval en de herstelling kunnen spreken. Kies onder leiding van de Geest een 
of meer geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Vraag de jongeren naar een of meer 
Schriftteksten die de grote afval en 
de herstelling voorspellen. Verwijs 
ze indien nodig naar de Gids bij de 
Schriften of de genoemde tekstverwij
zingen in dit schema. Laat de jonge
ren met behulp van deze en andere 
geschikte Schriftteksten de afval en de 
herstelling aan elkaar uitleggen.

• Lees samen als klas de eerste zes 
alinea’s van het artikel ‘De enige ware 
en levende kerk’ van Dallin H. Oaks. 
Vraag de jongeren hoe we kunnen 
getuigen van de enige ware kerk zon
der anderen voor het hoofd te stoten. 
Verdeel de overige paragrafen van de 
toespraak onder de jongeren en laat 
ieder zijn of haar stukje lezen. Vraag 
ze daarbij te letten op wat ouder
ling Oaks doet om krachtig van het 
herstelde evangelie te getuigen terwijl 
hij het geloof van anderen respecteert. 

Splits de klas op in koppels en vraag 
ze beurtelings tot elkaar te getuigen 
van de ware kerk op basis van wat ze 
hebben geleerd.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Geregeld uw getuigenis geven’ 
lezen op pp. 215–216 van Predik mijn 
evangelie. Stel als klas een lijst met 
redenen op waarom het belangrijk is 
om te getuigen wanneer we lesgeven 
en richtlijnen voor het geven van een 
getuigenis. Nodig ter illustratie van 
het belang van je getuigenis geven 
wanneer je de herstelling uiteenzet 
een recente bekeerling uit om aan 
de klas te vertellen hoe hij of zij een 
getuigenis heeft gekregen van Joseph 
Smiths eerste visioen (vraag vooraf 
toestemming aan de bisschop). Vraag 
de bekeerling te vertellen welke rol 
het getuigenis van anderen heeft 
gespeeld bij zijn of haar bekering. 

Onderwijstip

‘Als u een gevarieerde 
hoeveelheid leerzame 
activiteiten gebruikt, 
zullen de leerlingen de 
evangeliebeginselen beter 
begrijpen en onthouden. 
Een zorgvuldig gekozen 
methode kan een beginsel 
duidelijker, interessanter 
en onvergetelijk maken.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 89.)
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Geef desgewenst uw eigen getuigenis 
van de herstelling van het evangelie 
en nodig de jongeren uit om hun 
getuigenis te geven.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Aanschouwelijk onderwijs’ lezen op 
pp. 177–178 van Onderwijzen — geen 
grotere roeping. Vraag ze ideeën voor 
aanschouwelijk onderwijs te beden
ken waarmee ze aspecten van de afval 
en de herstelling aan anderen kunnen 
uitleggen. Ze kunnen bijvoorbeeld 

een kerk van blokken maken om 
de afval uit te leggen, waarbij ze de 
onderste blokken ‘apostelen en profe
ten’ noemen. Vervolgens laten ze zien 
dat de kerk niet blijft staan zonder het 
fundament van apostelen en profeten 
(zie Efeziërs 2:20). Laat ze elkaar deel
genoot maken van hun ideeën voor 
aanschouwelijk onderwijs. Wanneer 
zijn ze in de gelegenheid om ande
ren over de afval en de herstelling te 
vertellen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze de afval en de 
herstelling aan anderen kunnen uitleggen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben 
ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Nodig de jongeren uit om te handelen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de 
Geest terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland nodigde zijn 
leerlingen uit om te getui
gen, waardoor de Geest 
hun hart wist te raken. 
Hoe gaat u de jongeren 
duidelijk maken hoe ze 
tot anderen van de afval 
en de herstelling kunnen 
getuigen?
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Geselecteerde bronnen

‘Geregeld uw getuigenis geven’, Predik mijn evangelie 
(2004), pp. 215–216

Een getuigenis is een geestelijke bevestiging van de 
Heilige Geest. Een getuigenis geven is een eenvou
dige directe verklaring van onze overtuiging — een 
gevoel, een verzekering, een overtuiging van de 
waarheid van het evangelie. Geregeld uw getuige
nis geven, is een van de krachtigste manieren om 
de Geest uit te nodigen en anderen de Geest te laten 
voelen. Het is een actueel, persoonlijk getuigenis 
van de waarheden die u vanuit de Schriften hebt 
verkondigd. Een effectieve zendeling onderwijst, 
getuigt en moedigt anderen aan om geloof in Jezus 
Christus te ontwikkelen. Dat omvat ook de beloften 
die uit het naleven van ware beginselen voortko
men. Een zendeling kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik 
weet dat u meer vrede in uw hart zult vinden als u 
de sabbat heiligt.’

Als u wilt dat uw getuigenis overtuigende kracht 
heeft, moet u oprecht zijn. Een krachtig getuige
nis is niet afhankelijk van uw welsprekendheid of 
het volume van uw stem, maar van de overtuiging 
van uw hart. Streef er dagelijks naar om uw begrip 
en overtuiging te versterken van de leerstellingen 
en beginselen die u verkondigt. Geef geregeld uw 
getuigenis om de beginselen of leerstellingen die u 
verkondigt, te bekrachtigen. Onderwijs en getuig, 
en getuig als u onderwijst — zo vaak mogelijk.

Uw getuigenis kan zo eenvoudig zijn als ‘Jezus 
Christus is de Zoon van God’ of ‘Ik ben er zelf achter 
gekomen dat het Boek van Mormon waar is’. U kunt 
ook in het kort vertellen hoe u aan die kennis bent 
gekomen. Geef tijdens iedere les verscheidene malen 
uw getuigenis, niet alleen aan het eind. Getuig dat 
wat uw collega net heeft gezegd, het woord van God 

is. Geef uw getuigenis dat het beginsel dat u gaat 
behandelen een zegen voor de onderzoeker zal zijn 
als hij of zij het naleeft. Vertel hoe gehoorzaamheid 
aan een beginsel u tot zegen is geweest.

Mensen kunnen soms verstandelijk vraagtekens 
plaatsen bij wat u zegt, maar het is moeilijk om 
een oprecht getuigenis in twijfel te trekken. Als u 
uw getuigenis geeft, bid dan dat de onderzoekers 
het bevestigende getuigenis van de Heilige Geest 
zullen voelen. Als u uw getuigenis geeft, draagt u 
bij aan een situatie waarin onderzoekers de Heilige 
Geest kunnen voelen, die van de waarheid getuigt. 
Daardoor worden ze voorbereid om toezeggingen te 
doen als u hen daartoe aanmoedigt.

Brigham Young liet zich het eerste jaar dat hij het 
herstelde evangelie bestudeerde, niet dopen in De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Maar over zijn bekering heeft hij gezegd: 
‘Als alle talenten, tact, wijsheid en spitsvondigheid 
van de wereld met het Boek van Mormon naar mij 
toe waren gestuurd, en ze hadden op welsprekende 
wijze over de waarheid ervan hadden verteld, en 
hadden getracht het door kennis en wereldse wijs
heid te bewijzen, waren ze als de rook geweest die 
opstijgt om meteen te verdwijnen. Maar toen ik een 
man zonder welsprekendheid of talent voor spreken 
in het openbaar zag, die alleen kon zeggen: “Door 
de kracht van de Heilige Geest weet ik dat het Boek 
van Mormon waar is, dat Joseph Smith een profeet 
van de Heer is”, werd mijn begrip door de invloed 
van de Heilige Geest verlicht, en zag ik licht, heer
lijkheid en onsterfelijkheid voor me. Ik was erdoor 
omgeven, erdoor vervuld, en ik wist dat het getui
genis van die man waar was.’ ( Journal of Discourses, 
deel 1, p. 90.)
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘Wij geloven alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij nu openbaart, en wij geloven 
dat Hij nog vele grote en belangrijke dingen aangaande het koninkrijk Gods zal openbaren’ 
(Geloofsartikelen 1:9).

Door de leerschema’s in deze module zullen de jongeren beter in staat zijn om zich 
openbaringen van de Heer eigen te maken en daarin te onderwijzen, waaronder die 
in de Schriften en de woorden van levende profeten, alsook die als persoonlijke open
baring door de Heilige Geest tot de jongeren komen. Moedig de jongeren in uw klas 
aan om vragen te stellen over wat ze leren, naar meer kennis te streven en anderen 
deelgenoot te maken van hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Wat kan ik leren van levende profeten en apostelen?
Hoe kan ik mijn Schriftstudie verbeteren?
Hoe helpt eerbied mij openbaring te ontvangen?
Wat betekent het om je getuigenis te geven?
Wat kan ik leren van de manier waarop president Monson de Geest volgt?

Mei: Profeten en openbaring





97

MEI: PROFETEN EN OPENBARING

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat kan ik leren van levende 
profeten en apostelen?
De levende profeten en apostelen ontvangen openbaring om de kerk te leiden. 
Hun raadgevingen geven de wil van de Heer aan, die ons volmaakt kent en 
onze uitdagingen begrijpt. Hun leringen kunnen ons helpen bij de uitdagingen 
waar we tegenwoordig mee te maken krijgen. Wij zijn gezegend met de leiding 
van levende profeten en apostelen en met hun raadgevingen die we elke zes 
maanden gedurende de algemene conferentie ontvangen.

Uw geestelijke voorbereiding

Let bij het bestuderen van deze leermiddelen op waarheden waardoor de jongeren de 
waarde gaan inzien van de leringen van de levende profeten in hun leven.

Mosiah 8:16–18 (een ziener kan een 
grote weldoener voor zijn medemen
sen zijn)

LV 1:38; 68:3–4 (wanneer de dienst
knechten van de Heer door de Geest 
spreken, is wat zij zeggen Schriftuur)

Henry B. Eyring, ‘Waar twee of drie 
vergaderd zijn’, Liahona, mei 2016, 
19–22

Ronald A. Rasband, ‘Ik sta sprake
loos’, Liahona, november 2015, 89–90

Gary E. Stevenson, ‘Duidelijke en 
waardevolle waarheden’, Liahona, 
november 2015, 91–92

Dale G. Renlund, ‘Door Gods ogen’, 
Liahona, november 2015, 93–94

Recente conferentietoespraken door 
leden van het Eerste Presidium en het 
Quorum der Twaalf

‘Profeten’, Trouw aan het geloof (2004), 
137–138

Hoe hebben de leringen 
van de profeten en aposte
len u geholpen om moei
lijkheden te overwinnen? 
Wat kunt u uit uw eigen 
ervaringen vertellen om de 
jongeren die u lesgeeft te 
sterken?

Met welke uitdagingen 
hebben de jongeren in 
deze tijd zoal te maken? 
Hoe kunnen de leringen 
van de profeten en apos
telen hen helpen om die 
uitdagingen het hoofd te 
bieden?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat de jongeren over een recent 
voorval vertellen waarbij iemand ze 
een vraag stelde over het evangelie. 
Hoe reageerden ze?

• Vraag de jongeren een toespraak te 
noemen uit de meest recente alge
mene conferentie die indruk op hen 
heeft gemaakt. Vraag ook waarom ze 
er iets aan hadden.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren helpen antwoorden te vinden 
voor hun uitdagingen aan de hand van de woorden van de levende profeten. Kies er 
onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

In zijn toespraak ‘Waar twee of 
drie vergaderd zijn’ legt president 
Henry B. Eyring aan de hand van 
de gelijkenis van de zaaier uit dat 
het belangrijk is om ons hart op het 
woord van God voor te bereiden. Laat 
de jongeren het gedeelte uit presi
dent Eyrings toespraak doornemen 
waarin hij de gelijkenis vertelt en een 
tekening maken die voorstelt wat ze 
geleerd hebben. Welke ‘zaden’ uit 
de afgelopen algemene conferentie 
kunnen zij in hun hart zaaien? Neem 
desgewenst exemplaren van een 
toespraak die u relevant acht voor de 
jongeren die u lesgeeft mee en laat ze 
erin naar zaden van waarheid zoeken 
waar ze naar kunnen handelen.

• Help de klas een lijst te maken van 
uitdagingen waar de jongeren in deze 

tijd voor staan. Laat elke jongere een 
van die uitdagingen kiezen en in de 
meest recente conferentietoespraken 
op zoek gaan naar raadgevingen die 
iemand kan helpen die uitdaging 
het hoofd te bieden. Geef ze de tip 
om in het meest recente conferentie
nummer van de Liahona in het register 
op onderwerp te kijken.

• Speel een toespraak van president 
Thomas S. Monson uit een recente 
algemene conferentie af. Vraag de 
jongeren te luisteren naar adviezen 
en raadgevingen die in het bijzonder 
van belang zijn voor hun leeftijds
groep. Laat ze dan een toespraak van 
vijf minuten voorbereiden waarin die 
raadgevingen zijn verwerkt. Geef ze 
de gelegenheid om hun toespraken op 
elkaar te oefenen tijdens de les.

Evangeliestudiemethoden

Conferentietoespraken en 
andere toespraken bestuderen. 
In deze les krijgen de jon
geren de gelegenheid om 
conferentietoespraken te 
bestuderen. De volgende 
ideeën kunnen hen daarbij 
helpen: Moedig ze aan de 
hoofdpunten in hun eigen 
woorden samen te vatten. 
Ze kunnen zich afvragen: 
wat wil de Heer dat ik uit 
deze toespraak leer? Wat 
wil Hij dat ik doe? Is er 
iets in deze toespraak wat 
mij helpt bij iets moeilijks 
wat ik nu doormaak? 
Vertel de jongeren dat ze 
zichzelf dergelijke vragen 
kunnen stellen wanneer 
ze zich individueel of 
in gezinsverband in het 
evangelie verdiepen door 
toespraken te bestuderen.
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• Lees of beluister als klas een 
conferentietoespraak die relevant is 
voor de jongeren die u lesgeeft. Laat 
de jongeren nota nemen van eeuwige 
waarheden, Schriftteksten, uitnodi
gingen om te handelen en beloofde 
zegeningen in die toespraak. (Beperk 
u eventueel tot bepaalde gedeelten 
van de toespraak als er onvoldoende 
tijd is voor het geheel.)

• Laat de leerlingen samen ‘Profeten’ 
uit Trouw aan het geloof lezen. Vraag 
ze om te letten op de rollen die de 
profeten vervullen en die rollen op 

het bord te schrijven. Geef iedere 
jongere een van de volgende toespra
ken: ‘Ik sta sprakeloos’ van ouderling 
Ronald A. Rasband, ‘Duidelijke en 
waardevolle waarheden’ van ouder
ling Gary E. Stevenson en ‘Door Gods 
ogen’ van ouderling Dale G. Renlund. 
Laat de jongeren letten op en voor
beelden geven van hoe ouderling 
Rasband, ouderling Stevenson en 
ouderling Renlund die rollen ver
vullen, alsmede andere rollen van 
profeten die ze tegenkomen. Hoe zijn 
de jongeren gezegend door profeten 
die deze rollen vervullen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze wat zij kunnen leren 
van levende profeten en apostelen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

Vraag de jongeren om als onderdeel van hun evangeliestudie de meest recente conferen
tietoespraken te bestuderen. Moedig ze aan hun bevindingen met de klas te bespreken.

Als de volgende algemene conferentie zich aandient, laat de jongeren zich er dan op 
voorbereiden door een lijst met vragen te maken die ze hebben, en met een gebed in hun 
hart te letten op antwoorden in de conferentietoespraken.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Vlak vóór zijn dood en 
opstanding vertelde de 
Heiland zijn discipelen dat 
Hij de Heilige Geest zou 
sturen om hun ‘de weg [te] 
wijzen tot de volle waar
heid […] en de toekomst 
zal Hij u verkondigen’ 
(Johannes 16:13). De Hei
lige Geest kan u de beste 
manier helpen vinden om 
de jongeren te onderwijzen 
en bij te staan.
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Fragment uit Henry B. Eyring, ‘Waar twee of drie verga
derd zijn’, Liahona, mei 2016, 20–21

De Heiland heeft ons tijdens zijn sterfelijke bedie
ning de gelijkenis van het zaad en de zaaier gege
ven. Het zaad was het woord van God. De zaaier 
was de Heer. Of het zaad overleefde, en hoe goed 
het groeide, was afhankelijk van de grond waarop 
het viel. U zult zich vast zijn woorden herinneren:

‘En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs 
de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.

‘Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar 
het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, 
doordat het geen diepte van aarde had.

‘En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en 
doordat het geen wortel had, verdorde het.

‘Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens 
kwamen op en verstikten het.

‘En weer een ander deel viel in de goede aarde en 
gaf vrucht, het ene honderd , het andere zestig , en 
een ander dertigvoudig.

‘Wie oren heeft om te horen, laat hij horen’ (Mat
theüs 13:4–9).

Nogmaals, het zaad is het woord van God. De aarde 
is het hart van de persoon die het zaad ontvangt.

[…] Er zijn bij ons allen ooit zaadjes, of het woord 
van God, in ons hart gezaaid. Voor sommigen was 
dat in onze jeugd, toen onze ouders ons uitnodig
den om ons door iemand met priesterschapsgezag 
te laten dopen en bevestigen. Anderen zijn onder
wezen door dienstknechten die God had geroepen. 
Ieder had het gevoel dat het zaad goed was, voelde 

het in zijn hart zwellen, en ondervond vreugde toen 
het zijn hart en verstand bleek te verruimen.

Wij hebben allemaal een beproeving van ons geloof 
gehad doordat belangrijke zegeningen ons met ver
traging bereikten, door gemene aanvallen van hen 
die ons geloof wilden vernietigen, verleidingen om 
zonde te begaan, en zelfzuchtige belangen die onze 
pogingen om de geestelijke diepgang van ons hart 
te ontwikkelen en het te verzachten tegenwerkten.

Zij die verdriet hebben om het verlies van die 
vreugde die ze eens hadden, zijn de gezegenden. 
Sommigen zien zelf niet in dat hun geloof verwelkt. 
Satan is sluw. Hij zegt tegen hen die hij ellendig wil 
maken, dat de vreugde die ze eens voelden kinder
achtige zelfmisleiding was.

Vandaag is mijn boodschap aan ons allemaal dat 
we de komende paar dagen een waardevolle kans 
krijgen om ons hart te laten verzachten, het zaad 
te ontvangen en het te verzorgen. Het zaad is het 
woord van God, en het zal op iedereen worden uit
gestort die luistert en kijkt naar het verloop van de 
conferentie, en die de toespraken leest. De muziek, 
de toespraken en de getuigenissen zijn opgesteld 
door dienstknechten van God die bij hun voorbe
reiding ijverig naar leiding van de Heilige Geest 
hebben gestreefd. Zij hebben langer en ootmoediger 
gebeden naarmate de conferentie dichterbij kwam.

Zij hebben gebeden om de macht die zij nodig heb
ben om u aan te moedigen keuzes te maken die in 
uw hart grond vruchtbaar zullen maken waarin het 
goede woord van God kan groeien en vrucht kan 
dragen. Als u met de Geest luistert, merkt u dat uw 
hart verzacht wordt, uw geloof versterkt wordt, en 
dat uw vermogen om de Heer lief te hebben groter 
wordt.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik mijn 
Schriftstudie verbeteren?
De Schriftuurlijke opdracht om ons te ‘vergasten’ aan de woorden van Christus 
(zie 2 Nephi 32:3) impliceert dat we veel verder gaan dan die af en toe te lezen. 
We dienen ze ijverig te onderzoeken, de leringen erin te overpeinzen en die op 
onszelf toe te passen. We dienen te bidden om begrip en gehoor te geven aan 
de influisteringen van de Heilige Geest. Door zinvolle Schriftstudie sterken 
we ons geloof, wapenen we ons tegen verleiding en komen we dichter bij onze 
hemelse Vader.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. Wat zal vol
gens u de jongeren ertoe brengen hun Schriftstudie te verbeteren?

1 Nephi 10:19; LV 88:63, 118 (als we 
zoeken, zullen we vinden)

1 Nephi 19:23 (we dienen de Schriften 
op onszelf toe te passen)

2 Nephi 4:15–16; LV 138:1–11; Geschie
denis van Joseph Smith 1:11–13 
(overpeinzing van de Schriften voert 
tot openbaring)

2 Nephi 32:3 (we moeten ons vergas
ten aan de woorden van Christus)

Devin G. Durrant, ‘Mijn hart over
weegt ze steeds’, Liahona, november 
2015, 112–115

Henry B. Eyring, ‘Een bespreking 
van Schriftstudie’, Liahona, juli 2005, 
pp. 8–12

David A. Bednar, ‘Een reservoir met 
levend water’, CES haardvuuravond 
voor jongvolwassenen, 4 februari 2007

Welke invloed hebben de 
Schriften op uw leven? 
Wat hebt u gedaan om uw 
Schriftstudie zinvoller te 
maken?

Hebben de jongeren in uw 
klas zinvolle ervaringen 
met de Schriften? Hoe 
kunt u ertoe bijdragen 
dat ze hun Schriftstudie 
verbeteren?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat de jongeren vertellen over iets 
wat ze deze week bij hun individuele 
Schriftstudie hebben bestudeerd. Wat 
is hun Schriftstudieplan? Hoe kunnen 
zij hun Schriftstudie in hun beleving 
verbeteren?

• Zet op het bord: ‘Nauwgezette 
Schriftstudie is van wezenlijk belang 

voor geestelijke voeding.’ ( Quentin L. 
Cook, ‘Kunt gij nu zo gestemd zijn?’ 
Liahona, november 2012.) Vraag de 
jongeren wat het volgens hen bete
kent om de Schriften nauwgezet te 
bestuderen. Hoe is dat anders dan er 
alleen maar in lezen? Laat ze deze uit
spraak in deze les over Schriftstudie 
steeds voor ogen houden.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren ertoe brengen hun Schrift
studie te verbeteren. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw 
klas het beste zijn:

• Eén manier om onze Schrift studie 
te verbeteren is een tekst kiezen waar 
we ons gedurende de week mee 
bezig houden (zie Devin G. Durrants 
toespraak ‘Mijn hart overweegt ze 
steeds’). Vraag enkele leerlingen een 
week vóór de les broeder Durrants 
toespraak te lezen en een Schrifttekst 
te ‘bepeinzeneren’. Geef ze in de les 
de tijd om hun ervaringen met elkaar 
te bespreken. Schrijf ‘Hoe kunnen 
we onze Schriftstudie verbeteren?’ 
op het bord. Vraag de jongeren naar 
suggesties uit broeder Durrants toe
spraak en hun eigen persoonlijke en 
gezinsstudie.

• Zet de volgende woorden op het 
bord: onderzoeken, overpeinzen en 
bidden. Laat elke jongere een van 
de aanbevolen Schriftteksten in dit 
schema lezen en de klas vertellen wat 
hij of zij eruit leert. Vraag de jongeren 
om hun tekstverwijzing naast het 
woord op het bord te zetten dat het 
desbetreffende beginsel in de tekst 
aanduidt. Welke andere beginselen 
van doeltreffende Schriftstudie weten 
de jongeren te noemen? Kunnen ze 
Schriftteksten noemen die deze begin
selen illustreren?

Onderwijstip

‘Zet de stoelen in het 
lokaal zodanig neer dat u 
het gezicht van alle leer
lingen kunt zien en dat zij 
uw gezicht kunnen zien.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 71.)



103

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte de 
Schriften om te onder
wijzen en te getuigen. 
Hij leerde mensen over 
teksten in de Schriften na 
te denken en zo antwoor
den te vinden. Hoe kunt 
u ertoe bijdragen dat de 
jongeren de Schriften gaan 
gebruiken om antwoorden 
op hun vragen te vinden?

• Zet enkele vragen uit het artikel 
‘Een bespreking van Schriftstudie’ 
van president Henry B. Eyring op het 
bord die bij uitstek relevant zijn voor 
de jongeren die u lesgeeft. Laat de 
jongeren hun antwoorden geven op 
die vragen en laat ze daarna de ant
woorden van president Eyring lezen. 
Wat leren ze uit president Eyrings 
antwoorden waardoor ze hun Schrift
studie kunnen verbeteren?

• Wijs de jongeren op de beschikbare 
studiewijzers in de Schriften (zoals 
de voetnoten, de hoofdstukopschrif
ten en de Gids bij de Schriften). Laat 

ze zien hoe ze hun Schriftstudie met 
behulp van die studiewijzers kunnen 
verbeteren. (Zie Onderwijzen — geen 
grotere roeping, pp. 56–57.) Nodig met 
toestemming van de bisschop wijkle
den in de klas uit aan wie de jongeren 
vragen kunnen stellen over hoe zij 
hun Schriftstudie zinvol maken.

• Laat de jongeren een hoofdstuk in 
de Schriften kiezen er een paar minu
ten in lezen met behulp van de begin
selen van Schriftstudie die ze vandaag 
hebben geleerd. Vraag ze vervolgens 
naar hun inzichten en bevindingen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij hun Schrift
studie kunnen verbeteren? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Laat de jongeren nadenken over de aanpak van hun persoonlijke Schriftstudie. Wat 
hebben ze vandaag geleerd waardoor ze hun aanpak kunnen verbeteren?
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Uit: Henry B. Eyring, ‘Een bespreking van Schrift studie’, 
Liahona, juli 2005, p. 8

Wat hebt u gedaan om uw eigen Schriftstudie zinvol te 
maken?

Ouderling Eyring: Toen ik lid werd van het 
Quorum der Twaalf Apostelen, stelde ouderling 
Richard G. Scott voor dat ik een goedkope set 
Schriften zou kopen om de inzichten en openbarin
gen die ik in mijn nieuwe roeping kreeg te noteren. 
Dat deed ik. Maar ik ging nog wat verder.

Ik vroeg mijn hemelse Vader wat Hij wilde dat ik 
als apostel deed. Ik schreef op wat ik voelde dat zijn 
antwoorden waren. Ik typte die antwoorden, gaf ze 
kleurcodes en plakte ze vooraan in mijn Schriften. 
Een voorbeeld: de eerste was ‘Ik moet een getuige 
zijn van het feit dat Christus de Zoon van God is.’ 
Vervolgens las ik in de Schriften, op zoek naar denk
beelden waarvan ik kon leren hoe ik moest getuigen 
dat Christus de Zoon van God is. Elke keer als ik 
iets tegenkwam, maakte ik het blauw. Al gauw had 
ik mijn eigen thematisch register van wat de Heer 
volgens mij van me verwachtte. Ik heb daardoor 
heel veel geleerd.

Het is echt goed om u tot de Schriften te wenden 
om erachter te komen wat u moet doen. De Heer 
kan ons wat leren. Als we een crisis doormaken, als 
we bijvoorbeeld een kind of een partner verloren 
hebben, zouden we in de Schriften naar relevante 
hulp moeten zoeken. We vinden alle antwoorden 
in de Schriften. De Heer lijkt al onze problemen en 
behoeften al voorzien te hebben, en Hij heeft ons in 
de Schriften hulp geboden — maar we moeten er 
wel naar zoeken.

Hoe kunnen heiligen der laatste dagen van Schriftstudie 
een prioriteit maken?

Ouderling Eyring: De enige manier om er zeker 
van te zijn dat een druk schema Schriftstudie niet 
uitsluit, is een vaste tijd te nemen voor het bestude
ren van de Schriften. Ik heb gemerkt dat ik aan het 
begin en aan het eind van de dag tijd heb. Dat zijn 
tijden die ik over het algemeen zelf indeel. Daarom 
lees ik al sinds mijn jeugd aan het begin en aan het 
eind van de dag in de Schriften. Door die aanpak 
had ik het Boek van Mormon al voor mijn acht
tiende vele malen gelezen.

Als ik me in situaties bevind waarin ik me niet aan 
dat schema kan houden, dan vind ik dat moeilijk. 
Als je eenmaal gewend bent aan regelmatige Schrift
studie, ga je het missen als je er niet aan toekomt. 
Het is net als voedsel — je hebt het nodig. Ik weet 
dat ik de Schriften net zo hard nodig heb als voed
sel. Ik sla geen regelmatige maaltijd over, en ik sla 
geen regelmatige Schriftstudie over.

Welke rol spelen vasten en bidden bij Schriftstudie?

Ouderling Eyring: We moeten tijdens de vasten 
vragen of we iets mogen leren. We zouden nederig 
en gretig als een kind moeten zijn. Als we dat doen, 
dan vasten we goed. Als we alleen maar maaltijden 
overslaan, dan is dat niet hetzelfde.

Datzelfde geldt ook voor de Schriften. Die moeten 
we nederig en gretig benaderen, net als onze vasten. 
Als ik me tot de Schriften wend met de wens om 
iets te leren, dan helpt het enorm om bovendien te 
vasten. […]

Wat is de rol van de Heilige Geest in evangeliestudie?

Ouderling Eyring: De Heilige Geest bevestigt tij
dens het lezen het woord van God. Als die bevesti
ging vaak wordt herhaald, sterkt dat ons geloof. En 
door geloof overwinnen we hindernissen en weer
staan we verleiding.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe helpt eerbied mij om 
openbaring te ontvangen?
Als we eerbiedig zijn, tonen we onze liefde voor God en staan we meer open 
voor persoonlijke openbaring. Een eerbiedige houding maakt ons ontvanke
lijker voor de stille, zachte stem van de Geest. Als we eerbiedig omgaan met 
heilige zaken, zal onze hemelse Vader ons vertrouwen en ons nog meer waar
heden openbaren.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. Wat zal de 
jongeren er volgens u toe aansporen om een eerbiedige houding aan te kweken?

1 Koningen 19:12; 3 Nephi 11:1–7 
(God communiceert door middel van 
een stille, zachte stem)

Psalmen 46:11 (‘[wees stil] en weet, 
dat Ik God ben’)

LV 63:64; 84:54–57 (ga eerbiedig met 
heilige zaken om)

Boyd K. Packer, ‘Eerbied bevordert 
openbaring’, De Ster, januari 1992, 
pp. 19–21

Paul B. Pieper, ‘Om heilig te houden’, 
Liahona, mei 2012, pp. 109–111

‘Eerbied’, Trouw aan het geloof (2004), 
pp. 32–33

‘Openbaring’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 119–124

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat de jongeren vragen stellen die 
zij hebben over wat ze in andere klas
sen hebben geleerd.

• Zet op het bord: ‘Eerbied is 
__________.’ Vraag de leerlingen in de 

klas om hun definitie van eerbied op 
het bord te zetten. Nodig de jongeren 
uit om die definitie uit te breiden 
naarmate zij in de les van vandaag 
over eerbied spreken.

Wat betekent eerbied voor 
u? Hoe heeft eerbied u 
geholpen om de Geest te 
voelen? Wat kunt u uit uw 
eigen ervaringen vertellen 
aan de jongeren?

Wat betekent eerbied voor 
de jongeren in uw klas? 
Hoe kunt u ze het verband 
tussen eerbied en openba
ring doen inzien?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren het verband tussen eerbied en 
openbaring doen inzien. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor 
uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren ‘Eerbied’ in 
Trouw aan het geloof te lezen of stukjes 
uit ouderling Paul B. Piepers toe
spraak ‘Om heilig te houden’. Laat ze 
daarbij zoeken naar antwoorden op 
de vraag: ‘Hoe helpt eerbied mij om 
openbaring te ontvangen?’ Vraag de 
jongeren naar hun bevindingen. Hoe 
kunnen de jongeren naar hun gevoel 
eerbiediger worden?

• Deel de klas op in kleine groepjes 
en laat iedere groep samen een of 
twee van de aanbevolen Schrifttek
sten in dit leerschema bestuderen. 
Laat de groepjes bespreken wat ze uit 
die Schriftteksten over het verband 

tussen eerbied en openbaring te 
weten komen. Vraag elke groep aan 
de rest van de klas te vertellen wat ze 
geleerd hebben.

• Nodig de jongeren uit om in 
president Boyd K. Packers toespraak 
‘Eerbied bevordert openbaring’ te 
letten op wat wij behoren te doen 
om openbaring in onze kerkelijke 
vergaderingen te bevorderen. Vraag 
ze naar hun bevindingen en laat ze 
met ideeën komen hoe ze president 
Packers raad aangaande eerbied op 
andere situaties of heilige zaken kun
nen toepassen (zoals de tempel, de 
Schriften enzovoort).

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij het verband tussen eer
bied en openbaring? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze 
nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd over het belang van eerbied om open
baring te ontvangen. Hoe kunnen zij hun gedrag of omgeving aanpassen om persoon
lijke openbaring te bevorderen?

Onderwijstip

‘Als we samenkomen 
om de beginselen van 
het evangelie te leren, 
moet dat in een geest van 
eerbied zijn. […] Oneerbie
digheid past uitstekend bij 
de doelstellingen van de 
tegenstander om de gevoe
lige kanalen van openba
ring in zowel de geest als 
het verstand te storen. […] 
Eerbied bevordert openba
ring.’ (Boyd K. Packer. In: 
Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 82.)

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

In elke situatie was de 
Heiland een voorbeeld 
en raadsman voor zijn 
discipelen. Hij bereidde 
Zich op zijn onderwijstaak 
voor door tijd in gebed en 
vasten door te brengen. 
Vertel de jongeren hoe 
eerbied u helpt om open 
te staan voor persoonlijke 
openbaring. Hoe kunt u 
de jongeren aanmoedigen 
respect voor heilige zaken 
te tonen?
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Uit: Boyd K. Packer, ‘Eerbied bevordert openbaring’, zie 
De Ster, januari 1992, pp. 19–21

Er moet hernieuwde aandacht aan onze avond
maals en andere diensten worden geschonken, om 
er zeker van te zijn dat ze werkelijk erediensten zijn, 
waar de leden geestelijk gevoed worden, waar hun 
getuigenis versterkt wordt en waar de onderzoekers 
de inspiratie, die in het bekeringsproces zo belang
rijk is, kunnen voelen. […]

Als we de zondagse vergaderingen bijwonen, die
nen de muziek, onze kleding en ons gedrag in over
eenstemming te zijn met de geest van aanbidding. 
In de hal en de gangen van het kerkgebouw kunnen 
we elkaar begroeten en even bijpraten, dat hoort nu 
eenmaal bij mensen die elkaar liefhebben. Maar als 
we de kapel binnengaan, dan moeten!we — ja, ieder 
van ons moet— oppassen om niet schuldig te zijn 
aan het storen van iemand die zich moeite getroost 
om zich geestelijk in te stellen. […]

Bij oneerbiedig gedrag in de kapel is een waar
schuwing of een berisping zeker op zijn plaats. 
Leiders moeten onderwijzen dat eerbied openbaring 
 bevordert. […]

Muziek is enorm belangrijk in onze erediensten. Ik 
geloof dat degenen die de muziek kiezen, leiden en 
spelen meer invloed hebben op de geest van eerbied 
in onze diensten dan de sprekers. Moge God hen 
zegenen.

Door muziek kan er een sfeer van aanbidding 
ontstaan die de geest van openbaring en getuigenis 
uitnodigt. […]

Een organist die de gevoeligheid heeft om zachtjes 
een preludium uit het zangboek te spelen, verzacht 
onze gevoelens en doet ons de woorden van de lof
zang, die de vreedzame dingen van het koninkrijk 
onderwijzen, overpeinzen. Als we ernaar luisteren, 
leren ze ons het evangelie, want de lofzangen van 
de herstelling zijn in feite een cursus in de leer!

Het is me opgevallen dat steeds meer leiders en 
leden niet meezingen. Misschien kennen ze de lie
deren niet, of misschien zijn er niet genoeg zangboe
ken. We dienen de liederen van Zion te zingen — zij 
zijn een wezenlijk onderdeel van onze eredienst. 
We moeten de lofzangen van de herstelling niet 
veronachtzamen. Lees het voorwoord van het Eerste 
Presidium in het zangboek. De Heer heeft gezegd: 
‘Want mijn ziel schept genoegen in het gezang des 
harten; ja, het gezang der rechtvaardigen is Mij een 
gebed, en het zal verhoord worden met een zegen 
op hun hoofd’ (Leer en Verbonden 25:12). Laten 
we ons onze heilige muziek alstublieft niet ontglip
pen en laten we die niet vervangen door wereldse 
muziek. […]

In de huidige wereld kan niemand zonder persoon
lijke inspiratie overleven. De geest van eerbied moet 
in iedere organisatie van de kerk en in het leven van 
ieder lid een belangrijke plaats innemen.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat betekent het om je 
getuigenis te geven?
Een getuigenis is een geestelijke bevestiging van de waarheid van het evange
lie, afkomstig van de Heilige Geest. Als we ons getuigenis geven, verklaren we 
de waarheid zoals die ons door de macht van de Geest is bekendgemaakt. Het 
fundament van een getuigenis is de kennis dat onze hemelse Vader leeft en ons 
liefheeft, dat Jezus Christus onze Heiland is, dat zijn evangelie door toedoen 
van de profeet Joseph Smith is hersteld, en dat De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk van de Heiland is.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren doen inzien wat het inhoudt om je getuigenis te geven?

Matteüs 16:13–19; Mosiah 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; LV 76:22–24 (voorbeel
den van getuigenissen in de Schriften)

Alma 4:18–20 (de kracht van het 
geven van een getuigenis)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (het getui
genis van Amulek heeft een krachtige 
invloed op Zeëzrom)

Henry B. Eyring, ‘Getuigen voor 
God’, De Ster, januari 1997, pp. 29–32

Dieter F. Uchtdorf, ‘De kracht van een 
eigen getuigenis’, Liahona, november 
2006, pp. 37–39

Dallin H. Oaks, ‘Getuigenis’ Liahona, 
mei 2008, pp. 26–29

‘Geregeld uw getuigenis geven’, Pre
dik mijn evangelie (2004), pp. 215–216

‘Met getuigenis lesgeven’, Onder
wijzen — geen grotere roeping (1999), 
pp. 43–44

Video’s: ‘Een man zonder vlotte 
babbel’, ‘Getuigenis van Thomas S. 
Monson’; zie ook dvd met visuele leer
middelen voor de Leer en Verbonden en 
kerkgeschiedenis

Hoe bent u beïnvloed door 
het getuigenis van ande
ren? Hoe is uw getuigenis 
versterkt door het — for
meel of informeel — te 
geven? Wat kunt u uit uw 
eigen ervaringen vertellen 
aan de jongeren?

Wanneer hebt u de jonge
ren hun getuigenis horen 
geven — op formele of 
informele wijze? Welke 
gelegenheden kunt u de 
jongeren bieden om te 
getuigen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat de jongeren over een recente 
ervaring vertellen waardoor hun 
getuigenis is versterkt.

• Vraag de jongeren zich voor te 
stellen dat ze een vriend of vrien
din meenemen naar de kerk op een 
vastenzondag, en dat de bisschop 

leden van de wijk uitnodigt om hun 
getuigenis te geven. Hoe zouden ze 
reageren als die vriend of vriendin 
vroeg: ‘Wat betekent het om je getui
genis te geven?’ Verwijs de jongeren 
desgewenst naar de paragraaf ‘Wat 
is een getuigenis?’ in Onderwijzen — 
geen grotere roeping (pp. 43–44).

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien wat het inhoudt 
om je getuigenis te geven. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor 
uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Wat is een getuigenis?’ lezen uit de 
toespraak ‘De kracht van een eigen 
getuigenis’ van president Dieter F. 
Uchtdorf. Vraag de jongeren op basis 
van wat ze lezen op te sommen wat 
een getuigenis is en wat het niet is. 
Laat ze over ervaringen vertellen 
waarbij ze iemand zodanig hoorden 
getuigen dat hun eigen geloof en 
getuigenis erdoor werden versterkt.

• Vraag de jongeren in paragraaf 
II van ouderling Dallin H. Oaks’ 
toespraak ‘Getuigenis’ te letten op de 
overeenkomsten en verschillen tussen 
een getuigenis en andere vormen van 

kennis. Wat kunnen de jongeren doen 
om hun kennis van de waarheid van 
het evangelie te versterken?

• Laat de jongeren naar voorbeelden 
in de Schriften zoeken van mensen 
die hun getuigenis gaven (zoals de 
teksten in dit schema). Laat ze bij de 
bespreking van hun bevindingen ook 
stilstaan bij de verschillende manieren 
waarop ze hun getuigenis kunnen 
geven (zowel formeel als informeel). 
Bekijk de video ‘Getuigenis van 
 Thomas S. Monson’. Vraag de jon
geren wat ze van president Monson 
over een getuigenis geven te weten 
komen.

Onderwijstip

‘Getuigenissen zijn vaak 
het krachtigst als ze kort, 
bondig en direct zijn.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 43.)
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• Laat de jongeren ‘Geregeld uw 
getuigenis geven’ lezen en de bijbe
horende oefening voor individuele 
studie doen in Predik mijn evangelie, 
pp. 215–216. Vraag ze hun inzichten 
aan de klas te vertellen. Hoe kunnen 
ze de volgende keer dat ze hun getui
genis geven toepassen wat ze hebben 
geleerd (zoals in een kerkdienst of een 
gesprek met een bekende)?

• Vertoon de video ‘Een man zon
der vlotte babbel’. Vraag de jongeren 
naar een ervaring waarbij ze geraakt 
werden door een eenvoudig, oprecht 
getuigenis dat iemand gaf. Waar
door werd hun hart in het bijzonder 
geraakt door dat getuigenis?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij hun getuigenis 
kunnen geven? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog 
vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de jongeren aan de komende week gelegenheden te baat te nemen om te getui
gen — zowel formeel als informeel. Laat ze in een volgende les over hun bevindingen 
vertellen.

Moedig de jongeren aan om hun getuigenis in hun dagboek te schrijven.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland nodigde zijn 
leerlingen uit om te getui
gen, waardoor de Geest 
hun hart wist te raken. 
Hoe kunt u de jongeren 
gelegenheden bieden om 
te getuigen en het beves
tigende getuigenis van de 
Geest te voelen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Dieter F. Uchtdorf, ‘De kracht van een eigen getuige
nis’, Liahona, november 2006, pp. 37–39

Onze definitie van een getuigenis is ‘een officiële 
of wettige verklaring […] van hetgeen iemand als 
waarheid ervaart’ (Gids bij de Schriften, p. 71).

Voor leden van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen heeft de term getuigenis 
in onze godsdienstige uitingen een warme, ver
trouwde betekenis. Het is een fijn, prettig woord. 
Het heeft een zekere heiligheid. Als we het over een 
getuigenis hebben, hebben we het over gevoelens 
en indrukken, en niet over een verzameling logi
sche, koude feiten. Het is een gave van de Geest, 
een verzekering van de Heilige Geest dat bepaalde 
denkbeelden waar zijn.

Een getuigenis is de zekere kennis of verzekering, 
afkomstig van de Heilige Geest, van de waarheid 
en goddelijkheid van Gods werk in deze laatste 
dagen. Een getuigenis is ‘de duurzame, levende 
[en] roerende overtuiging van de waarheden die in 
het evangelie van Jezus Christus zijn geopenbaard.’ 
(Marion G. Romney, ‘How to Gain a Testimony’, 
New Era, mei 1976, p. 8; cursivering toegevoegd.)

Als we ons getuigenis geven, verklaren we de 
absolute waarheid van de evangelieboodschap. In 
een tijd waarin velen waarheid als relatief beschou
wen, is een verklaring van absolute waarheid niet 
erg populair en lijkt die ook niet politiek correct of 
gepast. Een getuigenis van ‘dingen zoals ze werke
lijk zijn’ (Jakob 4:13), is stoutmoedig, waar en van 

levensbelang, want het heeft eeuwige consequenties 
voor de mensheid. Satan zou het niet erg vinden als 
we verklaarden dat de boodschap van ons geloof 
en de evangelieleer voor onderhandeling vatbaar 
waren, al naar gelang de omstandigheden. Onze 
vaste overtuiging van de evangeliewaarheid is een 
anker voor ons; het is stabiel en net zo betrouwbaar 
als de Poolster. Een getuigenis is erg persoonlijk en 
kan voor ieder van ons een beetje anders zijn omdat 
iedereen uniek is. Een getuigenis van het herstelde 
evangelie van Jezus Christus zal echter altijd de vol
gende duidelijke, eenvoudige waarheden omvatten:

• God leeft. Hij is onze liefhebbende Vader in de 
hemel en wij zijn zijn kinderen.

• Jezus Christus is de Zoon van de levende God 
en de Heiland van de wereld.

• Joseph Smith is de profeet van God en door 
hem is het evangelie van Jezus Christus in 
onze tijd hersteld.

• Het Boek van Mormon is het woord van God.

• President Gordon B. Hinckley, zijn raadgevers 
en de leden van het Quorum der Twaalf Apos
telen, zijn de profeten, zieners en openbaarders 
in onze tijd.

Krijgen wij door de macht en gave van de Heilige 
Geest diepgaande kennis van deze waarheden en 
van het heilsplan, dan kunnen wij ‘de waarheid van 
alle dingen’ te weten komen (Moroni 10:5).
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MEI: PROFETEN EN OPENBARING

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat kan ik leren van de 
manier waarop president 
Monson de Geest volgt?
President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Er is geen dag voorbijgegaan of ik 
heb door middel van gebed met mijn Vader in de hemel gecommuniceerd. Het 
is een relatie die ik koester — ik zou echt verloren zijn als ik die niet had. Als u 
nu niet zo’n relatie hebt met uw Vader in de hemel, dan dring ik erop aan dat 
u daaraan gaat werken. Als u dat doet, hebt u recht op zijn inspiratie en leiding 
— en dat hebben we allemaal nodig willen we geestelijk overleven tijdens ons 
verblijf hier op aarde. Zulke inspiratie en leiding geeft Hij vrijelijk als wij er 
maar om vragen. Dat zijn kostbare schatten! Ik voel me altijd nederig en dank
baar als mijn hemelse Vader met mij communiceert door zijn inspiratie. Ik heb 
zijn inspiratie leren herkennen, erop leren vertrouwen en haar leren volgen.’ 
(‘Op heilige plaatsen staan’, Liahona, november 2011, p. 84.)

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren helpen het voorbeeld van president Monson na te volgen door aan de ingevingen 
van de Heilige Geest gehoor te geven?

Spreuken 3:5–6 (als wij op de Heer 
vertrouwen, zal Hij ons leiden)

1 Nephi 3:7 (de Heer bereidt een weg 
voor ons zodat wij kunnen volbren
gen wat Hij ons gebiedt)

2 Nephi 32:1–5 (de Heilige Geest 
toont ons wat wij moeten doen)

LV 8:2–3 (de Heilige Geest spreekt tot 
ons verstand en ons hart)

Thomas S. Monson, ‘Denken aan de 
zegeningen’, Liahona, november 2012, 
pp. 86–89

Thomas S. Monson, ‘Op heilige plaat
sen staan’, Liahona, november 2011, 
pp. 82–86 (verhaal over het leiden van 

de inwijding van de Frankfurttempel 
in Duitsland)

Thomas S. Monson, ‘Herinneringen 
aan de Tabernakel’, Liahona, mei 2007, 
pp. 41–42 (verhaal over de ingeving 
om woorden in een conferentie
toespraak te richten tot een meisje dat 
op het balkon zat)

Jeffrey R. Holland, ‘President Tho
mas S. Monson: in de voetsporen van 
de Meester’, Liahona, supplement, 
juni 2008, pp. 2–16 (zie de paragraaf 
‘Trouw aan vrienden en aan de Heer’)

Video’s: ‘De ingevingen van de Geest 
volgen’, ‘Geef altijd gehoor aan de 
ingevingen van de Geest’

Hoe bent u gezegend 
door gehoor te geven aan 
de influisteringen van de 
Heilige Geest? Hoe bent u 
geïnspireerd door presi
dent Monsons voorbeeld 
in dat opzicht?

Weten de jongeren die u 
lesgeeft hoe ze geestelijke 
ingevingen kunnen ont
vangen en opvolgen? Hoe 
zal het leren opvolgen van 
de ingevingen van de Hei
lige Geest de jongeren nu 
en in de toekomst helpen? 
Hoe kunnen zij zich door 
president Monsons voor
beeld laten inspireren?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat iedere jongere een Schrift
tekst opzoeken die hij of zij pas heeft 
gemarkeerd en de klas er deelgenoot 
van maken. Vraag wat hem of haar in 
het vers in het bijzonder aanspreekt.

• Lees de jongeren de uitspraak van 
president Thomas S. Monson aan het 

begin van dit leerschema voor. Wat 
raakt hen in die uitspraak? Welke 
verhalen kennen de jongeren waarin 
president Monson ingevingen van de 
Heilige Geest kreeg en daar gehoor 
aan gaf?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren lering doen trekken uit pre
sident Monsons voorbeeld om gehoor te geven aan geestelijke influisteringen. Kies er 
onder inspiratie van de Heilige Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Geef elke leerling een verhaal 
waarin president Monson een influis
tering van de Heilige Geest krijgt en 
opvolgt (zoals de aanbevolen verha
len in dit leerschema). Vraag de jon
geren hun verhaal te lezen en samen 
te vatten wat ze over gehoor geven 
aan inspiratie te weten zijn gekomen. 
Vraag de jongeren naar ervaringen 
waarbij ze gehoor gaven aan een inge
ving en daarvoor gezegend werden.

• Laat de jongeren de aanbevolen 
Schriftteksten in dit schema lezen en 
beknopt weergeven wat elke tekst ons 
over gehoor geven aan de influiste
ringen van de Geest leert. Lees samen 
een of meer van de aanbevolen ver
halen over president Monson in dit 
leerschema, en laat de jongeren letten 
op hoe president Monson een levend 

voorbeeld is van de Schriftteksten die 
ze hebben gelezen. Wat kunnen de 
jongeren doen om ontvankelijker te 
zijn voor geestelijke influisteringen?

• Laat de jongeren de volgende 
vragen overwegen als zij de verhalen 
over president Monson in dit leer
schema lezen of de genoemde video’s 
bekijken: Waarom is het soms moeilijk 
om gehoor te geven aan influisterin
gen van de Heilige Geest? Hoe kun
nen wij over die belemmeringen heen 
stappen? Welke zegeningen vloeien 
eruit voort als we aan influisteringen 
gehoor geven? Nodig ze uit om de 
inzichten die ze uit president Mon
sons voorbeeld opdoen te verwoor
den. Hoe kunnen zij dat voorbeeld 
volgen?

Evangeliestudiemethoden

Samenvatten. In de eerste 
twee leeractiviteiten in 
dit gedeelte krijgen de 
jongeren de opdracht om 
een korte samenvatting 
te maken van wat ze uit 
een conferentietoespraak 
of Schrifttekst leren. U 
kunt ze helpen door ze 
hun indrukken te laten 
opschrijven, de leer die 
erin staat, de gebeurtenis
sen die plaatsvonden, de 
mensen die erin voor
komen, enzovoort. Ze 
kunnen zich afvragen: wat 
probeert de Heer duide
lijk te maken en waarom? 
Staat er iets in wat ik lees 
wat op mij persoonlijk van 
toepassing is?
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Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze waarom het belangrijk is om gehoor te geven aan de 
influisteringen van de Heilige Geest? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard 
zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de 
Geest terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus Christus zei: ‘Mijn 
leer is niet van Mij, maar 
van Hem, die Mij gezon
den heeft; indien iemand 
diens wil doen wil, zal hij 
van deze leer weten, of zij 
van God komt, dan of Ik 
uit Mijzelf spreek’ (Johan
nes 7:16–17). In hoeverre 
helpt de mate van uw 
gehoorzaamheid u de 
waarheid kennen van de 
leer waarin u onderwijst?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Jeffrey R. Holland, ‘President Thomas S. Monson: 
in de voetsporen van de Meester’, supplement bij de 
 Liahona, juni 2008, pp. 2–16

Dat brengt ons op een ander soort trouw dat zo 
kenmerkend is voor Thomas S. Monson — trouw 
aan de stem van de Geest. Als jonge bisschop kreeg 
hij op een avond een telefoontje waarin hem werd 
medegedeeld dat een bejaard lid van zijn wijk met 
spoed in het veteranenziekenhuis in Salt Lake City 
was opgenomen. Zou hij kunnen langsgaan om de 
man een zegen te geven?, was de vraag. Bisschop 
Monson legde uit dat hij op het punt stond om naar 
een ringvergadering te gaan, maar dat hij na afloop 
bij het ziekenhuis zou langsgaan. In die vergadering 
voelde hij zich niet op zijn gemak. De ingeving was 
onmiskenbaar: verlaat onmiddellijk de vergadering 
en ga meteen naar het ziekenhuis. Maar het zou heel 
onbeleefd zijn om weg te gaan terwijl de ringpre
sident aan het woord was, toch? Hij wachtte tot na 
de toespraak van de ringpresident en liep toen snel 
naar de deur, zelfs nog voor het slotgebed was uit
gesproken. In het ziekenhuis aangekomen, rende hij 
de gang door. Er liepen mensen in en uit de kamer 
waar de man lag. Een verpleegster hield de bezoe
ker tegen. ‘Bent u bisschop Monson?’, vroeg ze. ‘Ja’, 
was zijn angstige antwoord. ‘Het spijt me’, ging de 
verpleegster verder. ‘De patiënt riep uw naam vlak 
voordat hij overleed.’

Toen de jonge bisschop die avond het ziekenhuis 
verliet, nam hij zich plechtig voor dat hij nooit 
meer een ingeving van de Heer naast zich neer 
zou leggen. Niemand zal zich daar meer op heb
ben toegelegd dan hij. Want zijn leven is een aan
eenschakeling geweest van wonderen, doordat hij 
sindsdien gehoor heeft gegeven aan de ingevingen 
van de Geest.

Misschien stond die ervaring in het ziekenhuis 
hem voor de geest toen hij jaren later als lid van 
het Quorum der Twaalf Apostelen een ringconfe
rentie bezocht, die een onverwachte wending zou 
nemen. Hij was dat weekend oorspronkelijk toe
gewezen aan een andere ring, maar om de een of 
andere reden kwam daar verandering in. Ouderling 
Monson kon geen speciale reden bedenken toen 
president Ezra Taft Benson (1899–1994), toenmalig 
president van het Quorum der Twaalf, zei: ‘Broeder 
Monson, ik heb het gevoel dat u naar de ring Shre
veport in Louisiana moet gaan.’

Bij aankomst in Shreveport kreeg ouderling Mon
son te horen dat de tienjarige Christal Methvin, die 
kanker in een vergevorderd stadium had, graag een 
zegen van één algemeen autoriteit in het bijzonder 
wilde ontvangen — namelijk van hem. Hij bekeek 
het schema van de ringbijeenkomsten en zag dat 
er geen tijd was voor een rit van 130 km naar het 
huis van Christal. Hij vroeg de ringpresident om 
Christal te laten gedenken in de gebeden van de 
ringconferentie. Het gezin Methvin begreep het 
afstandsprobleem, maar bad niettemin dat de wens 
van hun dochter in vervulling mocht gaan. Ouder
ling Monson was zich aan het voorbereiden op zijn 
toespraak in de leidersvergadering op de zater
dagavond toen, zo herinnert hij zich, ‘ik een stem 
tegen mijn geest hoorde spreken. De boodschap was 
kort, de woorden bekend: “Laat de kinderen tot Mij 
komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is 
het koninkrijk Gods” (Marcus 10:14).’ Met de hulp 
van de ringpresident werd er snel een bezoek aan 
het gezin Methvin voor de volgende morgen gere
geld. Het was een plechtige en heilige ervaring voor 
de betrokkenen. Slechts vier dagen na de verlangde 
zegen, keerde Christal terug naar huis, naar haar 
hemelse Vader.
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘De sleutels van het koninkrijk Gods zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde’ (LV 65:2).

Door de leerschema’s in deze module krijgen de jongeren meer inzicht in de rol van 
het priesterschap en priesterschapssleutels bij hun evangeliestudie en hun inzet in de 
kerk. Moedig de jongeren in uw klas aan om vragen te stellen over wat ze leren, naar 
meer kennis te streven en anderen deelgenoot te maken van hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe kan ik doeltreffend aan raden in de kerk deelnemen?
Hoe werken vrouwen en priesterschapsdragers samen om het koninkrijk van God op te bouwen?
Waarom is het belangrijk om de raad van priesterschapsleiders op te volgen?
Hoe kan ik door een methodische Schriftstudie meer over het priesterschap te weten komen?
Hoe kan ik verhalen gebruiken om anderen het priesterschap uit te leggen?

Juni: Priesterschap en 
priesterschapssleutels
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JUNI: PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik doeltreffend aan 
raden in de kerk deelnemen?
De kerk van de Heer wordt door raden bestuurd. Op aanwijzing van hun 
priesterschapsleiders plegen leidinggevenden overleg ten gunste van perso
nen, gezinnen en de kerk. Een raadsvergadering is pas effectief als alle deelne
mers zich vrij kunnen uiten en eensgezind naar de leiding van de Heilige Geest 
streven om het koninkrijk van God op te bouwen. Als wij leren hoe openbaring 
in raden tot stand komt, nemen wij vaak doeltreffender aan raadsvergade
ringen deel, zoals presidiumvergaderingen, vergaderingen van het jongeren
comité van de bisschap en gezinsraden.

Uw geestelijke voorbereiding

Gebruik de volgende leermiddelen om u de beginselen van doeltreffende raden in de 
kerk eigen te maken. Overweeg daarna hoe de activiteiten in de rest van dit schema u 
kunnen helpen om de jongeren bij het leren te betrekken. Uw eigen ervaring met deel
name aan raden zal u ook helpen doeltreffend les te geven.

Matteüs 18:20 (de Heer zal in het mid
den zijn van wie in zijn naam verga
derd zijn)

Moroni 6:4–5 (kerkleden komen 
dikwijls tezamen om over het welzijn 
van zielen te spreken)

LV 38:27 (ons is geboden eensgezind 
te zijn)

LV 88:122 (men wordt opgebouwd 
als ieder de gelegenheid heeft om te 
spreken en te luisteren)

Henry B. Eyring, ‘Leren in het pries
terschap’, Liahona, mei 2011, pp. 62–65

Dieter F. Uchtdorf, ‘Handelen naar 
de waarheden van het evangelie 
van Jezus Christus’, wereldwijde 
instructie bijeenkomst voor leiding
gevenden, februari 2012

Video: ‘Deelnemen aan raden’, 
instructiebibliotheek voor 
leidinggevenden

Wanneer hebt u aan een 
raad deelgenomen? Welke 
ervaringen hebben u meer 
inzicht gegeven in het 
belang van raden in het 
werk van de Heer?

Aan welke raden hebben 
de jongeren zoal deelgeno
men (bijvoorbeeld klas  en 
quorumpresidiums of het 
jongerencomité van de 
bisschap)? In hoeverre 
begrijpen de jongeren het 
doel van raden?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren uit eigen erva
ring te vertellen hoe een aspect van 
evangelie op zinvolle wijze tot hen 
is doorgedrongen. Ze kunnen putten 
uit ervaringen met betrekking tot de 
kerk, het seminarie, een gezinsavond, 
individuele Schriftstudie of het dage
lijks leven.

• Laat de jongeren hun ervaringen 
naar voren brengen aangaande hun 
deelname aan raden in de kerk, zoals 
klas  en quorumpresidiums of verga
deringen met het jongerencomité van 
de bisschap. Wat deden ze om zich op 
de vergadering voor te bereiden? Hoe 
hebben ze deelgenomen? Hoe heeft 
de raad geholpen het werk van de 
Heer tot stand te brengen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren inzicht geven in beginselen 
van doeltreffende raden in de kerk. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit 
die voor uw klas het beste zijn: Zorg dat u tijd inruimt om de jongeren te laten deel
nemen aan het voorbeeld van een raad aan het eind van dit gedeelte.

• Zet de aanbevolen Schriftteksten 
in dit schema op het bord. Vraag 
ieder een Schrifttekst te kiezen om 
te bestuderen, en daarna te overden
ken waarom de Heer raden gebruikt 
om zijn werk tot stand te brengen. 
Waarom zou het minder doeltreffend 
zijn als één persoon zonder overleg 
met anderen alle beslissingen nam? 
Hoe kunnen de jongeren die beginse
len in de relatie tot hun familieleden 
toepassen?

• Deel president Dieter F. Uchtdorfs 
toespraak ‘Handelen naar de waar
heden van het evangelie van Jezus 
Christus’ in stukjes op en laat elke 
jongere een fragment lezen. Vraag de 

jongeren een vraag over deelnemen 
aan raden op te schrijven die in hun 
stukje beantwoord wordt. Laat ieder 
zijn of haar vraag en fragment van de 
toespraak ruilen met iemand anders 
in de klas en naar de antwoorden op 
elkaars vraag te zoeken. Wat leren ze 
van president Uchtdorf dat ze kunnen 
toepassen bij hun deelname aan raden 
in het gezin en de kerk?

• Vertoon de video ‘Deelnemen 
aan raden’. Laat de jongeren letten 
op de belangrijke elementen van 
een geslaagde raadsvergadering en 
die noteren (bijvoorbeeld de Geest 
volgen, naar elkaar luisteren, en 
opdrachten geven en krijgen). Laat ze 

Onderwijstip

‘Als u vragen op het bord 
schrijft voordat de les 
begint, kunnen de leerlin
gen alvast over het onder
werp van de les nadenken 
als zij binnenkomen.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 93.)
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over ervaringen vertellen waarbij ze 
die beginselen in een raadsvergade
ring of een andere situatie toegepast 
zagen worden.

• Laat sommige jongeren over de 
ervaring van president Henry B. 
Eyring als jongere in zijn priesters
quorum lezen (in zijn toespraak 
‘Leren in het priesterschap’), en laat 

de anderen over zijn ervaring als 
bisschop twintig jaar later lezen (in 
dezelfde toespraak). Vraag ze de ver
halen aan elkaar uiteen te zetten. Wat 
leren ze uit deze verhalen over raden? 
Wat maakt van raden zo’n doeltref
fende manier om het werk van de 
Heer te doen? Welke mogelijkheden 
hebben de jongeren om met elkaar te 
beraadslagen?

De volgende leeractiviteit biedt de jongeren de gelegenheid om deelname aan een raad 
mee te maken. Daardoor zal hun begrip toenemen en zijn ze beter voorbereid om buiten 
de klas toe te passen wat ze hebben geleerd.

• Nodig de jongeren na afronding 
van een van de bovenstaande acti
viteiten uit om de beginselen die ze 
hebben geleerd in een rollenspel van 
een raadsvergadering toe te passen. 
Geef elke leerling in de klas een rol 

om te spelen en vraag ze naar een 
onderwerp waarover ze kunnen 
beraadslagen, bijvoorbeeld hoe ze 
de leden van de wijk het belang van 
eerbied of fatsoenlijke kleding kunnen 
bijbrengen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij doeltreffend 
aan raden in de kerk kunnen deelnemen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Nodig de jongeren uit om wat ze vandaag hebben geleerd en geoefend toe te passen als 
zij aan raden deelnemen (in verband met hun roeping, hun familie of hun leidingge
vende rol in het seminarie). Vraag een paar van hen aan het begin van de volgende les 
of ze over hun ervaringen willen vertellen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland bood zijn 
leerlingen de gelegenheid 
om vragen te stellen en 
te vertellen hoe zij er zelf 
over dachten (zie Lucas 
10:25–37). Hij ging op hun 
vragen in en luisterde naar 
hun ervaringen. Hoe kunt 
u de jongeren aanmoedi
gen vragen te stellen en 
te vertellen hoe zij erover 
denken?
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Geselecteerde bronnen

Henry B. Eyring, ‘Leren in het priesterschap’, Liahona, 
mei 2011, pp. 62–65

Ik was nog steeds diaken toen ons gezin naar Utah 
verhuisde. Daar trof ik drie fortuinlijke omstan
digheden aan waardoor mijn groei in het pries
terschap werd versneld. Ten eerste was er een 
president die wist hoe hij in raadsvergadering moest 
 samenkomen met de leden van zijn quorum. Ten 
tweede was er groot geloof in Jezus Christus aanwe
zig wat de basis vormde van de liefde waarover we 
hebben gehoord — liefde voor elkaar. En ten derde 
hadden we allen dezelfde overtuiging dat het over
koepelende doel van onze priesterschap bestond in 
werken voor het heil van de mens.

Het was niet de goed uitgebouwde wijk die het 
verschil maakte. Wat daar in die wijk was, had ik 
overal kunnen aantreffen, in om het even welke unit 
van de kerk.

Deze drie zaken zijn misschien zo vanzelfspre
kend in uw ervaring met de priesterschap dat u ze 
nauwelijks opmerkt. Of misschien voelt u niet die 
behoefte om te groeien zodat u deze hulpmiddelen 
niet opmerkt. Hoe dan ook, ik bid dat de Geest me 
zal helpen om ze u duidelijk en aantrekkelijk voor te 
stellen. […]

Het eerste leermiddel dat ik ontdekte was toen ik 
in een priestersquorum werd verwelkomd met de 
bisschop als onze president. Dat lijkt misschien een 
te verwaarlozen detail, maar daardoor veranderde 
mijn kijk op de macht in het priesterschap en mijn 
bediening in het priesterschap voor goed. Het begon 
al met de manier waarop hij leiding gaf.

Naar mijn beleving ging hij met de mening van ons, 
jonge priesters, om alsof we de meest wijze mannen 

ter wereld waren. Hij wachtte totdat iedereen die 
iets wou zeggen, had gesproken. Hij luisterde. En 
wanneer hij besliste wat er gebeuren moest, dan 
scheen de Geest dat besluit aan ons en aan hem te 
bevestigen.

Ik besef nu dat ik toen de betekenis van de tekst 
aanvoelde waarin staat dat de president in raads
vergadering met de leden van zijn quorum bijeen 
moet komen. [Zie Leer en Verbonden 107:87.] En 
toen ik jaren later zelf bisschop was, profiteerden de 
priesters van mijn quorum en ik allebei van wat ik 
als jonge priester had geleerd.

Twintig jaar later maakte ik, als bisschop, mee hoe 
een effectieve raadsvergadering werkt, niet alleen in 
een kerkgebouw, maar ook in de bergen. Tijdens een 
zaterdagse activiteit was een lid van ons quorum 
’s nachts verdwaald. Voor zover wij wisten was hij 
alleen zonder warme kleding, voedsel of beschut
ting. We hadden zonder succes naar hem gezocht.

Ik herinner me dat we samen baden, het priesters
quorum en ik, en daarna vroeg ik iedereen wat ze 
ervan dachten. Ik luisterde aandachtig en het leek me 
toe dat zij dat ook deden. Na verloop van tijd kwam 
er een vredig gevoel over ons. Ik voelde dat ons ver
dwaalde quorumlid ergens veilig en droog was.

Het werd me duidelijk wat het quorum wel en niet 
moest doen. Toen de mensen die hem gevonden 
hadden, de plek in het bos beschreven waar hij 
beschutting had gezocht, had ik de indruk dat ik de 
plek herkende. Maar het nog groter wonder voor 
mij was te zien hoe het verenigd geloof van een 
priesterschapsraad in Jezus Christus tot openbaring 
leidde aan de man die de priesterschapssleutels 
droeg. We zijn die dag allemaal in de macht van ons 
priesterschap gegroeid.
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JUNI: PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe werken vrouwen en 
priesterschapsdragers 
samen om het koninkrijk 
van God op te bouwen?
Vrouwen werken zij aan zij met de dragers van het priesterschap van God en 
spelen voor onze hemelse Vader een essentiële rol bij de totstandbrenging van 
de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens. Op aanwijzing van wie 
priesterschapssleutels bezitten, zetten priesterschapsdragers en vrouwen zich 
in overleg met elkaar in voor het heil van Gods kinderen. Dat kan in vergade
ringen van de wijk  en ringraad, in gezinnen en op vele andere manieren.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer ter voorbereiding deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw 
hart. Waar zullen volgens u de jongeren die u lesgeeft bij gebaat zijn?

‘Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld’, Liahona, november 2010, 
p. 129 (man en vrouw werken als 
gelijkwaardige partners samen in de 
zorg voor hun gezin; zie de zesde en 
zevende alinea)

Russell M. Nelson, ‘Een oproep aan 
mijn zusters’,  Liahona, november 
2015, 95–98

Quentin L. Cook, ‘Mormoonse vrou
wen zijn ongelooflijk!’ Liahona, mei 
2011, pp. 18–21

‘Priesterschapszegeningen voor 
iedereen: een onlosmakelijke band 
met de priesterschap’, Dochters in mijn 
koninkrijk: de geschiedenis en het werk 
van de zustershulpvereniging (2011), 
pp. 137–155

Video: ‘De taken van enge
len’, instructiebibliotheek voor 
leidinggevenden

Video: 'Elkaar thuis helpen'

Wanneer hebt u priester
schapsdragers en zusters 
samen zien werken om 
Gods koninkrijk op te bou
wen? Wat kunt u uit uw 
eigen ervaringen vertellen 
aan de jongeren?

Waarom is het belangrijk 
dat de jongeren beseffen 
hoe vrouwen en pries
terschapsdragers samen
werken in de kerk van de 
Heer? Welke mogelijkhe
den hebben jongemannen 
en jongevrouwen nu om 
samen te dienen? Wat 
moeten ze begrijpen nu ze 
anderen dienen en zich op 
toekomstig dienstbetoon 
voorbereiden?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren over een recente 
ervaring te vertellen waardoor ze de 
waarheid opnieuw bevestigd kregen 
van iets wat ze in de kerk of op eigen 
houtje bestudeerd hadden.

• Zet de titel van de les op het bord. 
Vraag elke leerling een antwoord op 
de vraag op te schrijven. Laat ze in 
koppels werken en hun antwoorden 
tot één zin combineren. Laat ze hun 
zinnen aan de klas vertellen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten geeft de jongeren meer inzicht in hoe vrouwen 
en priesterschapsdragers samenwerken om het koninkrijk van God op te bouwen. Kies 
er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren de toespraak van 
president Russell M. Nelson vanaf de 
tiende alinea doorlezen. Hoe hebben 
ze president Kimballs profetie al in 
vervulling zien gaan? Hoe kunnen de 
jongemannen én jongevrouwen ver
der aan de vervulling van deze pro
fetie bijdragen? Moedig de jongeren 
aan om de rest van president Nelsons 
toespraak door te lezen en te letten op 
hoe vrouwen en priesterschapsdra
gers zoal samenwerken. Laat de leer
lingen eventueel hun gevoelens over 
de invloed van rechtschapen vrouwen 
in een bedankbriefje aan vrouwen in 
hun leven of een berichtje op sociale 
media onder woorden brengen. 

• Verdeel hoofdstuk 8 van Dochters 
in mijn koninkrijk in kleinere stukjes 
en geef de jongeren tijdens de les elk 
een stukje om te lezen. Laat ze zoeken 
naar een citaat of verhaal dat aantoont 
hoe priesterschapsdragers en vrou
wen samenwerken om het koninkrijk 
van God op te bouwen. Vraag de 
jongeren hun citaat of verhaal aan de 
klas te vertellen. Welke vergelijkbare 
verhalen kunnen ze uit hun eigen 
leven vertellen?

• Nodig met toestemming van de 
bisschop een paar zusters en pries
terschapsdragers uit die een roeping 
in de wijk vervullen en laat hen 
aan de klas vertellen hoe zij zoal 

Onderwijstip

‘Door uw eigen geestelijke 
voorbereiding kunt u veel 
bijdragen tot een optimale 
onderwijs leersituatie 
[…]. Als u geestelijk bent 
voorbereid, zult u een 
geest van vrede, liefde en 
eerbied stimuleren. De 
leerlingen zullen zich meer 
op hun gemak voelen om 
over eeuwige zaken te 
praten.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 
p. 79.)
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samenwerken in de kerk. Welke 
voordelen hebben ze geplukt van 
elkaars ervaring en zienswijze? Vraag 
de jongeren wat voor ervaringen zij 
hebben gehad.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Rol van zusters in de kerk’ lezen uit 
de toespraak ‘Mormoonse vrouwen 
zijn ongelooflijk!’ van ouderling 
 Quentin L. Cook. Laat ze vervolgens 
aan elkaar vertellen wat ze daar
uit leren. Hoe kunnen de jongeren 
anderen op basis van de boodschap 
van ouderling Cook het belang van 
vrouwen in de kerk duidelijk maken?

• Vertoon de video ‘De taken van 
engelen’ of de eerste paar minuten 
van ‘Voorbeeld van een wijkraad’ 
en vraag de jongeren welke nieuwe 
inzichten ze hebben gekregen in 
de samenwerking tussen vrouwen 
en priesterschapsdragers. Laat de 

jongeren vertellen hoe zij vrouwen 
en mannen in hun familie en wijk 
het koninkrijk van God hebben zien 
opbouwen. Hoe kunnen de jonge
mannen en jongevrouwen wat ze uit 
deze video’s leren toepassen wanneer 
ze samen in de kerk dienen?

• Laat de jongeren ieder voor zich 
de zesde en zevende alinea van ‘Het 
gezin: een proclamatie aan de wereld’ 
lezen en letten op manieren waarop 
mannen en vrouwen samenwerken 
om Gods eeuwige plan tot stand te 
brengen. Vraag de jongeren naar hun 
bevindingen. Wanneer hebben zij 
voorbeelden van mannen en vrou
wen gezien die de beginselen in de 
proclamatie over het gezin in praktijk 
brachten? Hoe kunnen zij zich nu 
voorbereiden om familiebanden te 
kweken zoals die in de proclamatie 
over het gezin beschreven worden?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe mannen en vrou
wen samenwerken in de kerk? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen door wat zij vandaag hebben 
geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de Geest 
terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland nodigde 
zijn volgelingen uit om 
te getuigen, waardoor 
de Geest hun hart wist 
te raken. Hoe kunt u de 
jongeren die u lesgeeft 
aanmoedigen om tot 
elkaar te getuigen aan
gaande de waarheid van 
het evangelie?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Quentin L. Cook, ‘De vrouwen van de kerk zijn 
ongelooflijk!’ Liahona, mei 2011, pp. 18–22

De afgelopen drie jaar hebben het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf naar leiding, inspiratie 
en openbaring gestreefd in ons overleg met priester
schapsleiders en leiders van de hulporganisaties en 
bij het werken aan de nieuwe Handboeken kerk
bestuur. Tijdens dit proces heb ik overweldigende 
gevoelens van waardering gehad voor de essentiële 
rol die de zusters, zowel gehuwd als ongehuwd, 
door de geschiedenis heen in het gezin en in de kerk 
hebben gespeeld en nog spelen. […]

Enkele jaren geleden bezocht ik een ringconferentie 
in Tonga. Op zondagochtend werden de voorste 
drie rijen van de kapel helemaal gevuld met man
nen tussen de 26 en 35 jaar. Ik dacht dat het een 
mannenkoor was. Maar toen de voorstellen werden 
gedaan, stonden al die mannen, in totaal 63, een 
voor een op toen hun naam werd voorgelezen en 
zij werden gesteund voor ordening in het Melchi
zedeks Priesterschap. Ik was tegelijkertijd verheugd 
en verbaasd.

Na de bijeenkomst vroeg ik president Mateaki, de 
ringpresident, hoe dit wonder tot stand was geko
men. Hij zei dat tijdens de ringraad de heractivering 
was besproken. De ZHVpresidente van de ring, 
Leinata Va’enuku, vroeg of het gepast was dat ze 
iets zei. Terwijl ze sprak, bevestigde de Geest aan 
de president dat wat ze voorstelde waar was. Ze 
legde uit dat er een groot aantal fijne jongemannen 
tussen de 27 en 40 was, die niet op zending waren 
geweest. Ze zei dat velen van hen wisten dat ze 

hun bisschoppen en priesterschapsleiders hadden 
teleurgesteld, die hun sterk hadden aangeraden om 
op zending te gaan, en dat ze zich nu tweederangs
leden van de kerk voelden. Ze wees er op dat deze 
jongemannen te oud waren om op zending te gaan. 
Ze uitte haar liefde en zorg voor hen. Ze zei dat 
alle heilsverordeningen nog voor hen beschikbaar 
waren, en dat de focus op priesterschapsordening 
en de tempelverordeningen moest zijn. Ze merkte 
op dat, hoewel sommigen van deze jongemannen 
nog alleen waren, de meesten van hen met een 
goede vrouw getrouwd waren — sommige actief, 
andere niet, en sommige geen lid.

Na grondig overleg in de ringraad werd besloten 
dat de priesterschap en de ZHV hun best zouden 
doen om deze mannen en hun echtgenotes te red
den, en dat de bisschoppen meer tijd met de jonge
mannen en jongevrouwen van de wijken zouden 
doorbrengen. Zij die bij de reddingsactie betrokken 
waren, richtten zich vooral op voorbereiding op het 
priesterschap, het eeuwige huwelijk en de tempel
verordeningen. In de twee daaropvolgende jaren 
ontvingen bijna alle 63 mannen die in die confe
rentie voor het priesterschap waren gesteund, hun 
begiftiging in de tempel en lieten hun vrouw aan 
zich verzegelen. Dit is slechts een enkel voorbeeld 
van hoe cruciaal onze zusters zijn in het heilswerk 
in onze wijken en ringen, en hoe ze openbaring 
mogelijk maken, vooral in wijkraden van de kerk. 
[Uit gesprekken met president Lehonitai Mateaki 
van de ring Ha’akame Nuku’alofa (Tonga), (hij was 
daarna werkzaam als zendingspresident van het 
zendingsgebied PapoeaNieuwGuinea) en Leinata 
Va’enuku, ZHVpresidente van de ring.]
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JUNI: PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Waarom is het belangrijk om de 
raad van priesterschapsleiders 
op te volgen?
Priesterschapsleiders ontvangen inspiratie van de Heilige Geest om raad te 
geven aan degenen over wie zij zijn gesteld. Als we leren gehoor te geven aan 
de raad van onze priesterschapsleiders, genieten we bescherming tegen geeste
lijk en fysiek gevaar. We maken dan ook vaker verstandige keuzes.

Uw geestelijke voorbereiding

Gebruik de leermiddelen hieronder om zelf te begrijpen waarom het belangrijk is om 
de raad van priesterschapsleiders op te volgen. Overweeg daarna hoe de activiteiten 
in de rest van dit schema u kunnen helpen om de jongeren bij het leren te betrekken. 
Uw eigen ervaringen met het opvolgen van raad zullen u ook helpen doeltreffend les te 
geven.

Efeziërs 4:11–14 (zegeningen die kerk
leiders brengen)

LV 1:38; LV 21:4–5 (de Heer spreekt 
bij monde van zijn dienstknechten)

LV 124:45–46 (luister naar de dienst
knechten van de Heer)

Dallin H. Oaks, ‘Twee communica
tielijnen’, Liahona, november 2010, 
pp. 83–86

Hoe bent u in uw eigen 
leven gezegend door 
gehoor te geven aan de 
raad van priesterschapslei
ders? In uw roepingen? In 
uw gezin?

Wanneer zijn de jongeren 
in de gelegenheid om raad 
van priesterschapsdragers 
te zoeken? Hoe kunt u de 
jongeren aanmoedigen om 
gehoor te geven aan de 
raad van priesterschaps
leiders, met inbegrip van 
die in de wijk en ring?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat de jongemannen in de klas 
de jongevrouwen iets vertellen 
over wat ze in hun Aäronische 
priesterschapsquorum over het 
priesterschap hebben geleerd. Laat de 
jongevrouwen vervolgens vertellen 
wat ze in hun les over het priester
schap hebben geleerd.

• Moedig de jongeren aan op te 
schrijven welke raad ze onlangs van 

hun priesterschapsleiders (zoals de 
bisschop of ringpresident) hebben 
gekregen. Welke zegeningen hebben 
ze ontvangen doordat zij die raad 
hebben opgevolgd? Getuig wan
neer u zich daartoe gedurende de les 
geïnspireerd voelt van de zegeningen 
die we ontvangen als we naar onze 
priesterschapsleiders luisteren.

Samen leren

Door de onderstaande leeractiviteiten zullen de jongeren het belang om de raad van 
priesterschapsleiders op te volgen beter gaan begrijpen. Kies er onder inspiratie van de 
Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren naar voorbeel
den uit de Schriften van iemand die 
de raad van een priesterschapsleider 
zocht en opvolgde (zoals 2 Konin
gen 5:1–14, Mosiah 28:1–8 of Alma 
 16:5–8). Laat de jongeren bespreken 
wat ze uit die voorbeelden over 
het ontvangen van raad te weten 
komen. Hoe ontvingen de leiders in 
deze verhalen inspiratie om raad te 
geven aan wie zij dienden? Vraag 
de jongeren naar ervaringen die 
hun getuigenis hebben versterkt dat 

onze priesterschapsleiders inspiratie 
ontvangen.

• Laat de jongeren Efeziërs 4:11–14 
en Leer en Verbonden 1:38; 21:4–5; 
124:45–46 doorlezen en de volgende 
vraag beantwoorden: Waarom is het 
belangrijk om de raad van priester
schapsleiders op te volgen? Vraag de 
jongeren naar ervaringen waarbij ze 
gehoor gaven aan de raad van een 
priesterschapsleider en daardoor 
gezegend werden.

Onderwijstip

‘Als leerkrachten het groot
ste deel van de les aan 
het woord zijn en iedere 
vraag zelf beantwoorden, 
ontmoedigen zij de deel
name van de leerlingen.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 64.)
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• Deel kopieën uit van ouderling 
Dallin H. Oaks’ toespraak ‘Twee com
municatielijnen’. Laat één helft van de 
klas deel I, ‘De persoonlijke lijn’, lezen 
en samen een schema te tekenen dat 
weergeeft wat ouderling Oaks duide
lijk maakt. Laat de andere helft van 
de klas hetzelfde doen met deel II, 

‘De priesterschapslijn’. Laat de twee 
groepen hun schema’s aan elkaar toe
lichten en lees daarna samen deel III, 
‘Behoefte aan beide lijnen’. Vraag de 
jongeren hoe zij en hun familieleden 
door persoonlijke openbaring en door 
priesterschapsleiders zijn gezegend.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze waarom het belangrijk 
is om de raad van priesterschapsleiders op te volgen? Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd 
aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Wat hebben de jongeren vandaag geleerd over raad vragen aan priesterschapsleiders? 
Laat ze in hun dagboek schrijven welke raad ze krijgen en de zegeningen die voort
vloeien als ze daar gehoor aan geven.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte vaak 
eenvoudige verhalen, gelij
kenissen en uit het leven 
gegrepen voorbeelden om 
leerstellingen en beginse
len te illustreren. Welke 
verhalen over het volgen 
van priesterschapsleiders 
kunt u vertellen aan de 
jongeren?
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JUNI: PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik door een 
methodische Schriftstudie 
meer over het priesterschap 
te weten komen?
Schriftstudie is een van de beste manieren om meer over het priesterschap te 
weten te komen. De Schriften bestuderen houdt meer in dan er alleen maar 
in lezen. We gaan Schriftteksten over het priesterschap beter begrijpen als we 
onze Schriftstudie methodisch aanpakken, zoals de betekenis van moeilijke 
woorden achterhalen, en voetnoten en andere studiewijzers gebruiken.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. Wat voelt u 
dat u met de jongeren die u lesgeeft moet bespreken?

LV 20:46–59 (plichten van het Aäro
nisch priesterschap)

LV 121:34–46 (de macht van het pries
terschap is afhankelijk van beginselen 
van rechtschapenheid)

LV 84:33–44 (de eed en het verbond 
van het priesterschap)

‘Melchizedeks priesterschap’, Gids bij 
de Schriften

Zie Boyd K. Packer, ‘Wat iedere 
ouderling — en ook iedere zuster — 
dient te weten’, De Ster, november 
1994, pp. 14–21

‘Uit de Schriften onderwijzen’, Onder
wijzen ― geen grotere roeping (1999), 
pp. 54–58

‘Priesterschap’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 132–137

Welke Schriftteksten 
hebben u geholpen om 
het priesterschap beter te 
begrijpen? Welke Schrift
studiemethoden hebben u 
geholpen om de Schriften 
beter te begrijpen?

Welke vragen hebben 
de jongeren over het 
priesterschap? Welke 
Schriftstudiemethoden 
zullen hen helpen om 
vanuit de Schriften meer te 
weten te komen over het 
priesterschap?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Laat de jongeren vragen stellen die 
zij hebben over het priesterschap en 
priesterschapssleutels.

• Vraag de jongeren wat ze 
doen wanneer ze een Schrifttekst 

tegenkomen die zij niet begrijpen. 
Welke studiewijzers voor de Schriften 
zijn ten nutte van hen beschikbaar? 
Hoe vergroten zij hun begrip van de 
Schriften nog meer?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze Schriftstudieme
thoden kunnen gebruiken om meer over het priesterschap te weten te komen. Kies er 
onder inspiratie van de Heilige Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren in Leer en Ver
bonden 121:34–46 op zoek te gaan 
naar woorden die ze niet kennen, 
zoals zeggenschap, intijds, scepter, prik
kels, ongeveinsd enzovoort. Laat de 
jongeren de betekenis van de woor
den die ze niet kennen in een woor
denboek opzoeken en de passages 
daarna opnieuw lezen. Welke inzich
ten krijgen de jongeren met een beter 
begrip van die woorden nog meer? 
Laat de jongeren nog een Schrifttekst 
kiezen over het priesterschap om te 
bestuderen, waarbij ze de betekenis 
van onbekende woorden opzoeken 
(bijvoorbeeld een van de genoemde 

Schriftteksten bij het onderwerp 
‘Priesterschap’ in Trouw aan het geloof, 
of in president Boyd K. Packers arti
kel ‘Wat iedere ouderling — en ook 
iedere zuster — dient te weten’). Laat 
ze aan de klas vertellen wat ze hebben 
gevonden.

• Laat elke jongere enkele verzen 
lezen uit Leer en Verbonden 20:46–59 
of 84:33–44. Moedig ze aan om aan de 
hand van de voetnoten bij die verzen 
meer inzichten over het priesterschap 
op te doen. Vraag ze naar hun bevin
dingen. Hoe hielpen de voetnoten hen 
de Schriften beter te begrijpen?

Onderwijstip

‘Gebruik oogcontact als 
een manier om de aan
dacht van de leerlingen 
bij de les te krijgen. Als u 
oogcontact houdt, is uw 
aandacht op de leerlin
gen gevestigd en niet op 
het lesmateriaal. Als u 
oog contact hebt terwijl u 
naar hun opmerkingen en 
vragen luistert, merken de 
leerlingen dat u geïnteres
seerd bent in wat zij te 
zeggen hebben.’ (Onderwij
zen — geen grotere roeping 
[1999], p. 71.)
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• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat ze een vriend of vriendin vertel
len dat een familielid onlangs het 
Melchizedeks priesterschap heeft 
ontvangen. Hoe zouden zij het Mel
chizedeks priesterschap uitleggen aan 
die vriend of vriendin als hij of zij de 
kerk niet kende? Welke Schriftteksten 

konden ze dan gebruiken als hun 
vriend of vriendin vragen had? Laat 
de jongeren het onderwerp ‘Melchi
zedeks priesterschap’ in de Gids bij 
de Schriften doorlezen en letten op 
Schriftteksten die ze in het gesprek 
met hun vriend of vriendin zouden 
kunnen gebruiken.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe zij door een methodische Schriftstudie meer over 
het priesterschap te weten kunnen komen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de jongeren aan om de methoden die ze vandaag hebben geleerd te gebruiken bij 
hun studie van het priesterschap, priesterschapssleutels en andere evangelieonderwer
pen. Nodig ze uit om in toekomstige lessen te vertellen wat ze te weten zijn gekomen.

Vertel de jongeren welke zegeningen u zoal hebt ontvangen door de Schriften te 
bestuderen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland onderrichtte 
en instrueerde zijn discipe
len, en vertrouwde hen toe 
dat zij het evangelie aan 
anderen verkondigden. 
Hoe kunt u de jongeren 
ertoe inspireren dat ze 
meer willen leren over het 
priesterschap en anderen 
gaan vertellen wat ze te 
weten zijn gekomen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Priesterschap’, Trouw aan het geloof, pp.  132–137; 
zie ook LDS.org

Priesterschap

Het priesterschap is de oneindige macht en het 
eeuwige gezag van God. Door het priesterschap 
bestuurt God de hemelen en de aarde die Hij heeft 
geschapen. Door die macht verlost en verhoogt Hij 
zijn kinderen, en brengt zo ‘de onsterfelijkheid en 
het eeuwige leven van de mens tot stand’ (Mozes 
1:39). God verleent het priesterschapsgezag aan de 
mannelijke leden van de kerk die zich aan de kerke
lijke normen houden, zodat zij in zijn naam het heil 
van zijn kinderen teweeg kunnen brengen. De pries
terschapsdragers krijgen het gezag om het evangelie 
te prediken, de heilsverordeningen te bedienen en 
Gods koninkrijk op aarde te besturen.

De mannelijke leden van de kerk kunnen vanaf hun 
twaalfde dienen in het priesterschap. Ze krijgen 
eerst het Aäronisch priesterschap. Later in hun leven 
wordt hun het Melchizedeks priesterschap verleend. 
Naargelang van hun leeftijd en hun voorbereiding 
op de priesterschapstaken, bekleden zij een van de 
ambten in het priesterschap, zoals diaken, leraar of 
priester in het Aäronisch priesterschap, en ouderling 
of hogepriester in het Melchizedeks priesterschap.

Een man in de kerk ontvangt het Aäronisch of 
Melchizedeks priesterschap wanneer een bevoegd 
priesterschapsdrager dat aan hem verleent en 
hem ordent tot een ambt in het priesterschap. (Zie 
Hebreeën 5:4; LV 42:11; Geloofsartikelen 1:5.)

Hoewel het gezag van het priesterschap alleen 
verleend wordt aan de mannelijke leden van de 
kerk die zich aan de kerkelijke normen houden, 
zijn de zegeningen van het priesterschap bestemd 
voor alle leden — mannen, vrouwen en kinde
ren. We hebben allemaal profijt van rechtvaardige 

priesterschapsleiding, en we hebben allemaal de 
kans om de heilsverordeningen van het priester
schap te ontvangen. […]

Priesterschapssleutels

De uitoefening van het priesterschapsgezag in de 
kerk wordt geregeld door hen die in het bezit zijn 
van de priesterschapssleutels. (Zie LV 65:2; 124:123.) 
Wie priesterschapssleutels bezit, heeft het recht om 
de kerk in een bepaalde jurisdictie te presideren en 
te leiden. Een bisschop bezit bijvoorbeeld de sleutels 
die hem in staat stellen zijn wijk te presideren. Als 
dus een kind in zijn wijk klaar is om zich te laten 
dopen, moet de persoon die het kind doopt, eerst 
toestemming hebben van de bisschop.

Jezus Christus bezit alle sleutels van het priester
schap. Hij heeft zijn apostelen de sleutels verleend 
die nodig zijn om zijn kerk te besturen. Alleen de 
senior apostel, de president van de kerk, kan de 
sleutels van het priesterschap gebruiken (of daartoe 
iemand anders machtigen) voor het bestuur van de 
hele kerk. (Zie LV 43:1–4; 81:2; 132:7.)

De president van de kerk delegeert priesterschaps
sleutels aan andere priesterschapsleiders, zodat zij 
in de hun toegewezen taak kunnen presideren. Zo 
worden er priesterschapssleutels verleend aan een 
president van een tempel, een zendingsgebied, een 
ring en een district; en aan bisschoppen, gemeente
presidenten en quorumpresidenten. Iemand die in 
een van deze functies werkzaam is, bezit de sleutels 
slechts tot hij wordt ontheven. Raadgevers krijgen 
geen sleutels, maar ze ontvangen wel gedelegeerd 
gezag, afhankelijk van hun roeping en taak. […]

Relevante verwijzingen: Johannes 15:16; Hande
lingen 8:14–20; Jakobus 5:14–15; LV 13; 20; 84; 107; 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–73
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JUNI: PRIESTERSCHAP EN PRIESTERSCHAPSSLEUTELS

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik verhalen 
gebruiken om anderen het 
priesterschap uit te leggen?
Verhalen kunnen ons onderricht verrijken en de belangstelling van onze leer
lingen opwekken en vasthouden. Verhalen laten ons kennismaken met recht
schapen voorbeelden en de zegeningen die uit het volgen van de leringen van 
Jezus Christus voortvloeien. Er zijn vele verhalen in de Schriften, in de woor
den van hedendaagse profeten en uit ons eigen leven waarmee we anderen het 
priesterschap kunnen uitleggen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. Wat zal de 
jongeren doen inzien hoe ze verhalen kunnen gebruiken om anderen het priesterschap 
uit te leggen?

Lucas 10:1 (de Heiland ordent de 
zeventig)

Handelingen 3:1–9 (Petrus geneest 
een verlamde man)

Handelingen 8:14–24 (Simon pro
beert het priesterschap met geld te 
verkrijgen)

3 Nephi 18:1–9 (Jezus bedient het 
avondmaal)

Dieter F. Uchtdorf, ‘Echt zijn’, Lia
hona, mei 2015, 80–83

David A. Bednar, ‘De machten des 
hemels’, Liahona, mei 2012, pp. 48–51

L. Tom Perry, ‘Het priesterschap van 
Aäron’, Liahona, november 2010, 
pp. 91–94

‘Verhalen’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping (1999), pp. 178–180

Video’s: ‘Heilig jezelf’, ‘Een wonder 
in oorlogstijd’

Door welke ervaringen 
is uw getuigenis van het 
priesterschap versterkt? 
Welke verhalen uit de 
Schriften en de woorden 
van de hedendaagse 
profeten hebben u meer 
inzicht in de macht van het 
priesterschap gegeven?

Welke ervaringen hebben 
de jongeren met het pries
terschap gehad? Welke 
verhalen over het priester
schap zouden hun getuige
nis kunnen versterken?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe ze toepas
sen wat ze leren in hun persoonlijke 
studie, studie in gezinsverband, het 
seminarie of andere lessen in de kerk.

• Vraag de jongeren naar erva
ringen die hun getuigenis van het 

priesterschap hebben versterkt. 
Overweeg iets te vertellen wat u zelf 
hebt meegemaakt. Vraag de jongeren 
waarom verhalen vertellen een goede 
manier is om anderen het priester
schap uit te leggen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze verhalen kunnen 
gebruiken om anderen het priesterschap uit te leggen. Kies er onder inspiratie van de 
Heilige Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat hun gevraagd is om een toe
spraak in de avondmaalsdienst over 
het priesterschap te houden. Vraag 
ze voor die toespraak een verhaal in 
de Schriften op te zoeken waarin het 
priesterschap wordt belicht (zoals 
voorbeelden van genezingen of de 
bediening van verordeningen). Zij 
kunnen desgewenst de aanbevolen 
Schriftteksten in dit schema gebrui
ken. Moedig ze aan het verhaal dat ze 
hebben gevonden aan de rest van de 
klas te vertellen, en uit te leggen wat 
wij er over het priesterschap uit leren 
en hoe zij het in hun toespraak kun
nen gebruiken.

• Geef elke jongere een verhaal over 
het priesterschap uit de algemene 
conferentie te lezen (zoals het verhaal 
over potemkindorpen uit President 
Dieter F. Uchtdorfs toespraak ‘Echt 
zijn’, het verhaal over de vader van 
ouderling David A. Bednar in ouder
ling Bednars toespraak ‘De machten 
des hemels’, of de verhalen van 
het getuigenis van een Aäronische 
priesterschapsadviseur in ouder
ling L. Tom Perry’s toespraak ‘Het 
priesterschap van Aäron’). Vraag de 
jongeren hun verhaal samen te vatten 
en uit te leggen wat er over het pries
terschap duidelijk uit wordt. Wanneer 
zijn de jongeren in de gelegenheid 

Evangeliestudiemethoden

Beginselen ontdekken. Een 
beginsel is een eeuwige 
waarheid waardoor we 
ons bij onze daden laten 
leiden. Soms worden 
beginselen duidelijk in de 
Schriften of de woorden 
van de profeten genoemd, 
op andere momenten 
worden ze in verhalen 
of voorbeelden verpakt. 
In de eerste leeractiviteit 
in dit gedeelte krijgen de 
jongeren de opdracht om 
een verhaal te vinden dat 
beginselen met betrek
king tot het priesterschap 
illustreert. Leer ze hoe ze 
die beginselen zelf kunnen 
ontdekken door vragen 
te stellen zoals: ‘Welke 
inzichten krijg ik uit deze 
passages over dit beginsel? 
Kan ik hieruit iets leren 
waardoor ik meer op de 
Heiland lijk?’ Moedig ze 
aan om zowel individueel 
als in gezinsverband bij 
hun evangeliestudie naar 
beginselen te zoeken.
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om anderen met behulp van deze 
verhalen iets over het priesterschap te 
leren?

• Vertoon een of beide video’s in 
dit schema. Vraag de jongeren wat 
de verhalen over het priesterschap 
duidelijk maken. Nodig de jongeren 

uit om iemand die er kracht uit kan 
putten attent te maken op de video’s. 
Moedig ze aan om manieren te beden
ken hoe zij iemand uit hun vrienden
kring of familie met de video’s 
kunnen laten kennismaken en laat ze 
in een volgende les vertellen hoe het 
hun is vergaan.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe zij verhalen kunnen gebruiken om anderen het 
priesterschap uit te leggen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen door wat zij vandaag hebben 
geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de Geest 
terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte 
eenvoudige verhalen, 
gelijkenissen en uit het 
leven gegrepen voorbeel
den die zijn toehoorders 
logisch in de oren klonken. 
Welke verhalen kunt u met 
de jongeren bespreken om 
ze begrip van de macht 
van het priesterschap bij 
te brengen? Welke verha
len kennen de jongeren 
waarmee ze anderen het 
priesterschap kunnen 
uitleggen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: L. Tom Perry, ‘Het priesterschap van Aäron’, 
  Liahona, november 2010, pp. 91–94

Jongemannen van de Aäronische priesterschap, ik 
getuig tot jullie dat de Heer door een plechtig ver
bond gebonden is om je te zegenen naar je getrouw
heid. Als je luistert naar de waarschuwende stem 
van de Heilige Geest en zijn leiding volgt, word je 
gezegend met de bediening van engelen. Daardoor 
word je gezegend met wijsheid, kennis, macht en 
heerlijkheid. Het is een vaste belofte van de Heer 
om je hiermee te zegenen.

Enkele maanden geleden woonde ik een vastenen
getuigenisdienst bij. Een van de mensen die opstond 
om zijn getuigenis te geven, was een adviseur van 
de Aäronische priesterschap. Door zijn getuigenis 
ging ik opnieuw waarderen wat het betekent om als 
drager van het Aäronisch priesterschap de sleutels 
tot de bediening van engelen te hebben.

Deze adviseur beschreef enkele dingen die hij die 
ochtend met de Aäronische priesterschap van de 
wijk had meegemaakt. Toen hij naar de kerk liep, 
zag hij twee jonge diakenen met vastengaven
enveloppen langs de huizen van de leden gaan. Hij 
was onder de indruk van hun nette zondagskleding 
en hoe zij hun taak met stille waardigheid uitvoer
den. Vervolgens vergezelde hij twee priesters die 
het avondmaal bedienden in een verzorgingstehuis 
voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte man
nen. Het was de eerste keer dat ze daarheen gingen, 
en hun adviseur merkte op hoe zij hun priester
schapstaak vol respect en zorg uitvoerden.

Toen vertelde de adviseur een kort verhaal dat hem 
diep in zijn hart had geraakt, want een van die 
priesters herinnerde hem eraan wat het werkelijk 

betekent om een waar dienaar van Jezus Christus te 
zijn — letterlijk een dienende engel. De jonge pries
ter die het water ronddiende kwam bij een man die 
zo te zien een ernstige vorm van het syndroom van 
Down had. Door zijn gesteldheid kon de man geen 
bekertje pakken om uit te drinken. De jonge priester 
schatte de situatie meteen goed in. Hij hield zijn lin
kerhand achter het hoofd van de man zodat hij zich 
in de juiste houding bevond om te drinken, en met 
zijn rechterhand pakte hij een bekertje en bracht dat 
voorzichtig naar de lippen van de man. Er kwam 
een dankbare uitdrukking op het gezicht van de 
man — een uitdrukking van iemand die door een 
ander is bediend. Deze fijne jonge priester bediende 
het water vervolgens aan de andere aanwezigen.

De adviseur gaf in zijn getuigenis uiting aan de 
gevoelens die hij op dat ontroerende moment had. 
Hij zei dat hij in stilte huilde van vreugde, en hij 
wist zeker dat de kerk in goede handen was bij deze 
jonge, zorgzame, gehoorzame dragers van het Aäro
nisch priesterschap.

President Ezra Taft Benson heeft eens gezegd: ‘Geef 
mij een jongeman die zichzelf zedelijk rein heeft 
gehouden en die getrouw zijn kerkbijeenkom
sten heeft bezocht. Geef mij een jongeman die zijn 
priesterschap heeft groot gemaakt en die de onder
scheiding Plicht jegens God heeft behaald en die 
zich heeft onderscheiden in de scouting. Geef mij 
een jongeman die het seminarie heeft afgemaakt en 
een brandend getuigenis van het Boek van Mormon 
heeft. Geef mij zo’n jongeman, en ik zal u een jonge
man geven die in het zendingsveld en in de rest van 
zijn leven wonderen kan doen voor de Heer.’ (‘To 
the “Youth of the Noble Birthright”’, Ensign, mei 
1986, p. 45.)
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘In de verordeningen […] is de macht der goddelijkheid kenbaar’ (LV 84:20).

Onze Vader in de hemel gebruikt de verordeningen en verbonden van het evangelie 
om ons te onderwijzen en ons voor te bereiden bij Hem te leven. In deze module kunt 
u de jongeren helpen het evangelie te bestuderen en uit te dragen terwijl ze inzichten 
in verordeningen en verbonden opdoen. Moedig de jongeren aan om vragen te stellen 
over wat ze leren, naar meer kennis te streven en anderen deelgenoot te maken van 
hun bevindingen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Welke geestelijke waarheden kan ik uit de verordeningen van het evangelie leren?
Hoe kan ik verbonden beter leren begrijpen?
Hoe kan ik het avondmaal meer voor me laten betekenen?
Hoe kom ik mijn verbond na om de Heiland altijd indachtig te zijn?
Hoe kan ik mij op de tempelverordeningen voorbereiden?

Juli: Verordeningen en verbonden
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JULI: VERORDENINGEN EN VERBONDEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Welke geestelijke waarheden 
kan ik uit de verordeningen 
van het evangelie leren?
Verordeningen zijn heilige, formele handelingen die met het gezag van het 
priesterschap worden verricht. Verordeningen symboliseren evangelie
waarheden en geven ons inzicht in het heilsplan van onze hemelse Vader en 
de verzoening van Jezus Christus. Verordeningen leren ons ook wie we zijn 
en herinneren ons aan onze plicht jegens God. Kennis van de symboliek in de 
verordeningen geeft ons een meer begrip van het evangelie en sterkt ons geloof 
in Jezus Christus.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat kunnen de 
jongeren leren van de symboliek in de doop en het avondmaal?

Lucas 22:19–20; 3 Nephi 18:1–11 (het 
avondmaal stelt het lichaam en het 
bloed van de Heiland voor)

Romeinen 6:3–6; LV 76:51 (de doop 
door onderdompeling symboli
seert de dood en de opstanding van 
Christus en onze eigen geestelijke 
wedergeboorte)

LV 84:19–22 (de macht der god
delijkheid is kenbaar in de 
priesterschapsverordeningen)

Boyd K. Packer, ‘De heilige tempel’, 
Liahona, oktober 2010, pp. 29–35

Dennis B. Neuenschwander, ‘Ver
ordeningen en verbonden’, Liahona, 
november 2001, pp. 16–23

‘De Heiland en zijn verzoening 
indachtig zijn’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 10–11

‘Verordeningen’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 177–178

‘Vergelijkingen en aanschouwelijk 
onderwijs’ in Onderwijzen — geen 
grotere roeping, pp. 176–178

Denk aan de verordenin
gen die u en uw gezins
leden hebben ontvangen 
(zoals de doop, het avond
maal en de tempel
verordeningen). Welke 
evangeliewaarheden leert 
u uit deze verordeningen?

Beseffen de jongeren in 
uw klas de betekenis van 
de verordeningen van het 
evangelie? Begrijpen zij de 
symboliek van de doop en 
het avondmaal?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag een jongere die weleens een 
leerstellige waarheid aan een vriend 
of vriendin heeft uitgelegd, daar iets 
aan de klas over te vertellen.

• Vraag de jongeren of zij of 
iemand uit hun familie onlangs een 

verordening heeft ontvangen (zoals 
de doop, ordening tot het priester
schap of tempelverordeningen). 
Moedig ze aan over die ervaring te 
vertellen. In welke opzichten heeft de 
verordening indruk op ze gemaakt?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren helpen geestelijke waarheden 
in de verordeningen van het evangelie te vinden. Kies er onder inspiratie van de Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn.

• Deel de klas op in twee groepen. 
Laat één groep zich verdiepen in wat 
de doop symboliseert en de andere 
groep in wat het avondmaal symbo
liseert. Laat ze daarbij de Schriften 
en ander materiaal gebruiken (bij
voorbeeld die in dit leerschema). Wat 
komen ze door die verordeningen 
over de verzoening te weten? Laat 
iedere groep aan de rest van de klas 
overbrengen wat ze geleerd heb
ben. Ze kunnen de platen 103–104 
en 107–108 in het Evangelieplatenboek 
gebruiken. Vraag de jongeren hoe 
begrip van de symboliek van deze 
verordeningen van invloed zijn op 
hun gedachten en gevoelens wanneer 
ze de volgende keer aan de verorde
ningen deelnemen.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Een manier om God te leren kennen’ 
lezen uit ouderling Dennis B. Neuen
schwanders toespraak ‘Verordenin
gen en verbonden’, en zoeken naar 
antwoorden op de vraag: ‘Wat komen 
we door de verordeningen over God 
te weten?’ Vraag ze naar hun bevin
dingen. Moedig ze aan om zichzelf 
die vraag te stellen wanneer ze weer 
een verordening meemaken of eraan 
deelnemen. Laat ze hun gedachten en 
indrukken dan opschrijven en in een 
volgende les bespreken.

• Lees met de klas ‘Vergelijkingen 
en aanschouwelijk onderwijs’ in 
Onderwijzen — geen grotere roeping, 
pp. 176–178. Laat de jongeren letten 

Evangeliestudiemethoden

Symbolen begrijpen. De 
jongeren begrijpen gelij
kenissen en symbolen 
in de Schriften pas wan
neer ze in staat zijn die 
symbolen te herkennen, 
elementen van de symbo
len te benoemen en ze te 
interpreteren. Een manier 
om een symbool te herken
nen is letten op woorden 
zoals als, vergeleken, zoals 
of als het ware. De jonge
ren kunnen dan een lijst 
met de elementen van het 
symbool maken (zoals 
brood of water). Voor de 
interpretatie van de sym
bolen kunnen zij andere 
kerkmateriaal raadplegen 
(zoals tijdschriften van de 
kerk, conferentietoespra
ken en andere Schrifttek
sten) en overwegen hoe de 
symbolen ze meer inzicht 
in een evangeliebeginsel 
geven. Moedig ze aan om 
dat steeds te doen wan
neer ze bij hun persoon
lijke Schriftstudie op een 
gelijkenis of symbool 
stuiten.
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op redenen waarom de Heer ons met 
behulp van symbolen onderwijst. 
Welke eeuwige waarheden of begin
selen leert de Heer ons zoals door 
de verordeningen van de doop en 
het avondmaal? Moedig de jongeren 

aan naar antwoorden op deze vraag 
te zoeken in de in dit leerschema 
genoemde Schriftteksten of bij de 
onderwerpen over de doop en het 
avondmaal in Trouw aan het geloof.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe ze geestelijke waarheden in de verordeningen van 
het evangelie kunnen vinden? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

• Nodig de jongeren uit om een 
doop en bevestiging van iemand bij 
te wonen. Hoe zijn ze anders over 
de doop gaan denken door wat ze 

vandaag hebben geleerd? Over deel
name aan het avondmaal?

• Geef uw getuigenis over de macht 
van de verordeningen van het 
evangelie.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vroeg allen in 
geloof te handelen en de 
waarheden na te leven die 
Hij hun leerde. Hij bood 
zijn volgelingen de gele
genheid om leerzame erva
ringen op te doen. Hoe 
kunt u de jongeren meer 
inzicht in de verzoening 
geven aan de hand van de 
verordeningen waaraan ze 
hebben deelgenomen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Dennis B. Neuenschwander, ‘Verordeningen en 
verbonden’, Liahona, november 2001, pp. 16–23

Door onze deelname aan heilige verordeningen 
komen wij veel over de orde van Gods koninkrijk en 
over Hem te weten. Het lijkt bijvoorbeeld vreemd 
om te denken dat men naar de tempel kan gaan 
om daar de heiligste verordeningen te verrichten 
alvorens zich te onderwerpen aan de doop, wat een 
van de eerste verordeningen van het evangelie is. Er 
is orde in Gods koninkrijk en er is orde in de manier 
waarop we erover leren.[…]

Wij ontvangen niet alles tegelijk, maar wij ontvan
gen geleidelijk meer kennis van heilige zaken, stukje 
bij beetje, als wij zo leven dat wij ervoor in aanmer
king komen en als we die kennis gehoorzamen. 
Van de eerste verordening van het koninkrijk — de 
doop — maken we vooruitgang door de verorde
ningen, zoals de bevestiging en de ordening tot het 
priesterschap, en zij leiden alle tot de heiligste veror
deningen, die in de tempel verricht worden. Onze 
deelname aan de heilige verordeningen van het 
evangelie brengt onze kennis van het koninkrijk op 
orde en onthult daardoor de aard van God aan ons.

Heilige verordeningen en kennis van God zijn nauw 
verwant. Wat komen we dan over God te weten 
door deel te nemen aan de door Hem voorgeschre
ven verordeningen? Laten we de doop als voorbeeld 
nemen. De doop door onderdompeling is voor de 
vergeving van zonden. Wie zich volledig van zijn of 
haar zonden bekeerd heeft en met volledig voorne
men van zijn hart de doop ontvangt, weet dat God 
niet alleen de macht heeft om te vergeven en de last 

van schuld weg te nemen die met zonde gepaard 
gaat, maar dat Hij dat ook werkelijk doet. Die per
soon weet uit eigen ervaring iets over God en zijn 
enorme macht en liefde. De enige manier om daar 
echt achter te komen, is door goed te leven en dan 
aan de verordening van de doop zelf deel te nemen.

De doop doet de deur naar Gods koninkrijk open, 
een deur waar men nu in reinheid door gaat, met 
bovendien de zekerheid dat God vergeeft. Dat geldt 
ook voor alle andere heilige verordeningen van het 
evangelie. Als we gehoorzaam zijn, maken we in 
de loop der tijd vooruitgang en nemen we deel aan 
de verordeningen van de tempel, waar onze over
tuiging gesterkt wordt dat onze dierbaarste relaties 
niet verbroken worden door de dood. Die kennis 
krijgen we door deel te nemen aan de verordenin
gen die ons dat moeten leren. Op een andere manier 
komen we daar niet achter. De profeet Joseph Smith 
heeft het volgende gezegd met betrekking tot het te 
weten komen van heilige waarheid door onze deel
name aan heilige verordeningen: ‘Het lezen over 
wat anderen meegemaakt hebben, of de openbaring 
die aan hen gegeven is, kan ons nooit een volledig 
beeld geven van onze toestand en ware relatie met 
God. Kennis van die dingen is alleen te verkrijgen 
door ervaring met de verordeningen van God die 
voor dat doel zijn ingesteld.’ [Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, p. 324; cursivering in het origineel.]

Heilige verordeningen openbaren geleidelijk de 
orde van Gods koninkrijk en onze deelname eraan 
openbaart ons kennis van de persoonlijkheid en 
het karakter van God die wij op geen enkele andere 
wijze kunnen krijgen.
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JULI: VERORDENINGEN EN VERBONDEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik verbonden 
beter leren begrijpen?
We sluiten verbonden met onze hemelse Vader wanneer we aan de verorde
ningen van het evangelie deelnemen. Bij het sluiten van verbonden stelt God 
bepaalde voorwaarden en belooft Hij ons te zegenen als wij aan die voorwaar
den voldoen. Als we onze verbonden beter begrijpen, houden we ons er eerder 
aan en ontvangen we de beloofde zegeningen van onze hemelse Vader. 

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw hart. Over
weeg hoe u de jongeren begrip kunt bijbrengen van de verbonden die ze hebben gesloten 
en die ze eens zullen sluiten.

Mosiah 18:8–10; LV 20:37 (verbonden 
die we bij onze doop sluiten)

LV 20:77, 79 (de avondmaalsgebeden)

LV 84:33–44 (de eed en het verbond 
van het priesterschap)

Abraham 2:8–11 (beloften aan Abra
ham als onderdeel van het verbond 
van Abraham)

Russell M. Nelson, ‘Verbonden’, Lia
hona, november 2011, pp. 86–89

‘Het nieuw en eeuwigdurend huwe
lijksverbond’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 85–86

Predik mijn evangelie (2004), pp. 65–67, 
89–90

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren thuis of aan hun 
vrienden iets te vertellen over een 
evangelieonderwerp dat ze onlangs 
hebben besproken.

• Laat platen zien van mensen die 
een verbond sluiten, nakomen of 

verbreken (zie Evangelieplatenboek). 
Vraag de jongeren wat verbonden 
zijn, waarom we die sluiten en welke 
zegeningen we ontvangen als we 
ernaar leven. Laat ze desgewenst het 
onderwerp ‘Verbond’ in Trouw aan het 
geloof (p. 171–172) lezen.

Hoe bent u de verbonden 
gaan begrijpen die u hebt 
gesloten? Welke Schrift
teksten en andere bronnen 
hebben u geholpen?

In hoeverre hebben de 
jongeren in uw klas begrip 
van verbonden — die ze al 
hebben gesloten en die ze 
nog zullen sluiten? Weten 
ze hoe ze de Schriften en 
ander materiaal kunnen 
bestuderen om over die 
verbonden te leren?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren laten inzien hoe ze hun begrip 
van verbonden kunnen vergroten. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit 
die voor uw klas het beste zijn.

• Laat elke leerling (alleen of paars
gewijs) een passage uit de Schriften 
lezen waarin een verbond wordt 
beschreven (zie bijvoorbeeld de 
genoemde Schriftteksten in dit 
schema). Vraag ze op basis van wat ze 
lezen een overzicht te maken van de 
beloften die wij doen en de beloften 
die God doet met betrekking tot het 
verbond. Geef elke jongere de gele
genheid om aan de rest van de klas 
uiteen te zetten wat hij of zij over dat 
verbond te weten komt. Uit welke 
ervaringen van de jongeren blijkt hoe 
Gods beloften worden vervuld?

• Vraag de jongeren een verbond te 
kiezen (zoals de doop, het avondmaal 
of het eeuwig huwelijk) en alles te ver
tellen wat ze over dat verbond weten. 
Laat een van de leerlingen op het bord 
schrijven wat er gezegd wordt. Moedig 
ze aan om nog meer over dit verbond 
te weten te komen in de Schriften (zie 
bijvoorbeeld de genoemde passages in 
dit schema), in Trouw aan het geloof of in 
Predik mijn evangelie.

• Lees als klas een van de Schrift
teksten in dit leerschema en vraag 
de jongeren de daarin genoemde 
beloften op te sommen. Vraag iedere 
leerling een van die beloften te kiezen 
en nader te bestuderen. Ze kunnen 
andere Schriftteksten opzoeken die 
over die belofte gaan (aan de hand 
van de voetnoten of de Gids bij de 
Schriften), of Trouw aan het geloof of 
ander materiaal raadplegen. Laat 
ze de klas vertellen wat ze te weten 
komen en welke uitwerking dat op 
hun doen en laten heeft.

• Nodig een lid van de bisschap 
of de voltijdzendelingen uit om in 
de klas uit te leggen hoe zij mensen 
helpen zich op het sluiten van ver
bonden voor te bereiden. Hoe maken 
de zendelingen mensen duidelijk 
wat verbonden zijn? Wat moedigen 
ze mensen aan hun verbonden na te 
komen? Moedig de jongeren aan om 
vragen te stellen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij hun begrip van 
verbonden kunnen vergroten? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan deze leer te 
besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de jongeren aan om volgende week iets te vertellen over wat ze bij hun persoon
lijke studie over verordeningen en verbonden te weten zijn gekomen.

Geef uw getuigenis van de zegeningen die we krijgen door ijverige evangeliestudie.

Evangeliestudiemethoden

Opsommingen maken. In 
deze les wordt de jongeren 
gevraagd de Schriften te 
bestuderen en de beloften 
op te sommen die ze met 
betrekking tot de verbon
den van het evangelie 
tegenkomen. Opsom
mingen zijn nuttig om de 
jongeren op belangrijke 
punten te wijzen die ze 
vervolgens nader kunnen 
bestuderen. Moedig ze aan 
opsommingen te maken bij 
hun individuele studie van 
de Schriften.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

In elke situatie was Jezus 
een voorbeeld en raads
man. Hij leerde zijn disci
pelen bidden, liefhebben 
en dienen door de manier 
waarop Hij leefde. Wat 
kunt u doen om een goed 
voorbeeld te zijn voor de 
jongeren die u onderwijst?
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond’, 
Trouw aan het geloof (2004), pp. 85–86

Het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond

In het plan van geluk van onze hemelse Vader kun
nen man en vrouw voor tijd en alle eeuwigheid aan 
elkaar worden verzegeld. Wie zich laten verzegelen 
in de tempel hebben de zekerheid, op voorwaarde 
dat ze hun verbonden nakomen, dat hun relatie eeu
wig blijft bestaan. Ze weten dat niets hen voorgoed 
van elkaar kan scheiden, zelfs de dood niet.

Het huwelijksverbond is noodzakelijk voor de 
verhoging. De Heer heeft dit aan de profeet Joseph 
Smith geopenbaard: ‘In de celestiale heerlijkheid 
zijn drie hemelen of graden; en om de hoogste te 
verwerven, moet een mens tot deze orde van het 
priesterschap toetreden (namelijk het nieuw en 
eeuwigdurend huwelijksverbond); en als hij dat niet 
doet, kan hij die niet verwerven. Hij kan de andere 

ingaan, maar dat is dan het einde van zijn 
 koninkrijk; hij kan geen vermeerdering hebben’  
(LV 131:1–4).

Als een echtpaar in de tempel de verzegelverorde
ning heeft ontvangen en heilige verbonden is aan
gegaan, moet het getrouw blijven om de zegeningen 
van het eeuwig huwelijk en de verhoging te kunnen 
ontvangen. De Heer heeft gezegd:

‘Indien een man een vrouw huwt door mijn woord, 
dat mijn wet is, en door het nieuw en eeuwigdurend 
verbond, en het wordt op hen verzegeld door de 
Heilige Geest der belofte, door hem die is gezalfd, 
aan wie ik deze bevoegdheid en de sleutels van dat 
priesterschap heb verleend; […] en indien [zij zich] 
aan mijn verbond houd[en], zullen hun alle  dingen 
geschieden die mijn dienstknecht op hen heeft 
bevestigd, in tijd en in alle eeuwigheid; en zullen 
volledig van kracht zijn wanneer zij uit de wereld 
zijn’ (LV 132:19).
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JULI: VERORDENINGEN EN VERBONDEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik het avondmaal meer 
voor me laten betekenen?
Elke week dienen we tijdens het avondmaal ons leven onder de loep te nemen, 
de verzoening van de Heiland te overpeinzen en te overdenken wat we moeten 
doen om ons van onze zonden te bekeren. We hoeven niet volmaakt te zijn 
om aan het avondmaal deel te nemen, maar we moeten wel een nederige en 
bekeerlijke houding hebben. Het avondmaal kan een bron van kracht worden 
en ons de gelegenheid bieden het evangelie met hernieuwde toewijding na te 
leven.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
kunt u met de jongeren bespreken om het avondmaal meer voor ze te laten betekenen?

Mattheüs 26:26–28; 3 Nephi 18:1–13 
(de Heiland stelt het avondmaal in)

1 Korinthe 11:23–29; 3 Nephi 9:20; LV 
20:37; 59:8–12 (hoe we ons voorberei
den om waardig van het avondmaal 
te nemen)

Dale G. Renlund, ‘Opdat ik alle men
sen tot Mij zou kunnen trekken,’ Lia
hona, mei 2016, 39–42

Dallin H. Oaks, ‘De avondmaalsdienst 
en het avondmaal’, Liahona, november 
2008, pp. 17–20

Cheryl A. Esplin, ‘Het avondmaal — 
een vernieuwing van de ziel’, Liahona, 
november 2014, pp. 12–14

‘Avondmaal, het’, Trouw aan het geloof 
(2004), pp. 10–12

Video: ‘Het avondmaal brengt ons 
dichter bij Jezus Christus’

Wat doet u om het avond
maal meer voor u te laten 
betekenen? Hebt u erva
ringen met het avondmaal 
gehad waarover u de 
jongeren kunt vertellen?

Wat voor zegeningen kun
nen de jongeren ontvangen 
als ze het heilige karakter 
van het avondmaal begrij
pen? Wat kan de jongeren 
zoal vóór en tijdens het 
avondmaal afleiden? Hoe 
kunnen zij die afleidingen 
laten voor wat ze zijn?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren naar een keer dat 
een evangeliebeginsel doeltreffend 
door een leerkracht werd uitgelegd.

• Laat de jongeren de volgende zin 
afmaken: ‘Ik kan het avondmaal 

meer voor me laten betekenen door 
___________.’ Nodig ze uit hun ant
woorden op het bord zetten en de lijst 
gedurende de les aan te vullen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren meer inzicht geven in hoe het 
avondmaal meer betekenis voor hen kan hebben. Kies er onder inspiratie van de Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren aan een keer te 
denken dat iemand die ze kennen iets 
bijzonders voor ze gedaan heeft. Wat 
vonden ze daarvan? Om de jongeren 
duidelijk te maken dat de Heiland 
de verzoening voor ieder van hen 
individueel heeft volbracht, kunt u 
ze vragen de alinea die begint met 
‘Ongeacht onze huidige koers’ uit 
de toespraak van ouderling Dale G. 
 Renlund, ‘Opdat Ik alle mensen tot 
Mij zou kunnen trekken’ samen te 
lezen. Waar kwam de vrouw in de 
toespraak achter? Wat kunnen jon
geren doen om van het avondmaal 
een heiliger ervaring te maken? U 
zou iedere leerling een kaartje kun
nen geven. Laat de leerlingen daar 
dingen op schrijven waaraan ze 

dachten terwijl ze aan het avondmaal 
deelnamen. Ze kunnen ook dingen 
noteren waar ze de volgende keer bij 
het avondmaal aan willen denken 
om zich dan meer op de Heiland te 
richten. 

• Toon een plaat van de Heiland die 
het avondmaal bedient (zie Evangelie
platenboek, nr. 54). Lees Mattheüs 
26:26–28 voor en vraag de jongeren 
naar de plaat te kijken en zich voor te 
stellen dat ze daarbij waren. Vertel in 
welke opzichten het avondmaal uw 
liefde voor de Heiland en uw getuige
nis van de verzoening heeft gesterkt. 
Nodig de jongeren uit om hun getui
genis te geven. Moedig de jongeren 
aan om de volgende keer bij het 

Evangeliestudiemethoden

Gebeurtenissen in de 
Schriften visualiseren. In 
de eerste leeractiviteit in 
dit gedeelte worden de 
jongeren aangemoedigd 
zich voor te stellen hoe 
ze zich zouden voelen of 
wat ze zouden doen als ze 
bij een gebeurtenis in de 
Schriften aanwezig waren. 
De gebeurtenissen in de 
Schriften visualiseren kan 
de jongeren helpen de ver
halen op hun eigen leven 
toe te passen. Moedig ze 
aan om dat vaak bij hun 
persoonlijke Schriftstudie 
te doen.
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avondmaal na te denken over wat ze 
vandaag hebben besproken. Bij welke 
andere gebeurtenissen uit het leven 
van de Heiland kunnen zij tijdens het 
avondmaal stilstaan?

• Vraag de jongeren naar hun favo
riete avondmaalslofzang (laat ze zo 
nodig het Register op onderwerp 
achterin het zangboek raadplegen) 
en laat ze erbij vertellen waarom die 
voor hen betekenis heeft. Zing, luister 
naar of lees een of meer van die 
lofzangen, en lees de Schriftteksten 
die onder elke lofzang staan vermeld. 
Wat leren we uit de lofzangen over 
het avondmaal? Hoe dragen de lof
zangen bij aan onze voorbereiding op 
het avondmaal?

• Laat elke leerling in de klas een 
van de genoemde Schriftteksten in 
dit schema kiezen en lezen, en daarbij 
te letten op wat de Heer ter voorbe
reiding op het avondmaal van ons 
vraagt. Vraag de jongeren naar hun 
bevindingen. Waarom wil de Heer 
dat we ons op die manieren op het 
avondmaal voorbereiden? Vraag ze 
wat ze nog meer doen om het avond
maal meer betekenis te geven. Laat 
de jongeren iets kiezen wat ze gaan 

doen om zich op het avondmaal van 
volgende week voor te bereiden.

• Laat de jongeren paragraaf II en III 
lezen van ouderling Dallin H. Oaks’ 
toespraak ‘De avondmaalsdienst en 
het avondmaal’ of het verhaal over de 
jongevrouwenleidster in zuster Che
ryl A. Esplins toespraak ‘Het avond
maal — een vernieuwing van de ziel’. 
Laat ze zoeken naar antwoorden op 
de vraag: ‘Hoe kan ik het avondmaal 
meer voor me laten betekenen?’ Vraag 
ze hun antwoorden op het bord te zet
ten en te vertellen hoe ze de raad in 
de toespraak die ze gelezen hebben, 
willen toepassen.

• Neem zo mogelijk een kijkje 
bij de avondmaalstafel en de 
ruimte waar het avondmaal wordt 
voorbereid. Nodig Aäronisch 
priesterschapsdragers (leraren of 
priesters) of de bisschop uit om uit 
te leggen hoe het avondmaal wordt 
voorbereid en van de heiligheid van 
deze verordening te getuigen. Vraag 
andere leerlingen hun getuigenis en 
gedachten te verwoorden over hoe ze 
eerbiediger met het avondmaal kun
nen omgaan.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe ze het avondmaal meer voor hen kunnen laten 
betekenen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de 
Geest terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus Christus hielp zijn 
leerlingen om in hun dage
lijks leven en de wereld 
om hen heen evangelie
lessen te ontdekken. Hij 
sprak over vissen, over 
geboorte en over werken 
op de akker. Hoe kunt u 
aan de hand van bekende 
dingen beginselen van het 
evangelie aan de jongeren 
duidelijk maken?
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Fragment uit Dallin H. Oaks, ‘De avondmaalsdienst en 
het avondmaal’, Liahona, november 2008, 17–19

I.

De verordening van het avondmaal maakt van de 
avondmaalsdienst de heiligste en belangrijkste 
bijeenkomst in de kerk. Het is de enige bijeenkomst 
op de sabbat die het hele gezin samen kan bijwonen. 
Behalve het avondmaal moet programma van de 
dienst altijd zo gepland en gepresenteerd worden 
dat het onze aandacht vestigt op de verzoening en 
de leringen van de Heer Jezus Christus. […]

II.

Ik begin met de voorbereiding van de kerkleden op 
hun deelname aan de avondmaalsverordening. […]

Wij zitten ruim voordat de dienst begint. ‘In die 
rustige minuten wordt er zachtjes muziek gespeeld. 
Dit is geen geschikte tijd voor gesprekken of het 
overbrengen van boodschappen, maar een periode 
van meditatie onder gebed, terwijl leiders en leden 
zich geestelijk voorbereiden op het avondmaal.’ 
[Russell M. Nelson, ‘Aanbidden in de avondmaals
dienst’, Liahona, augustus 2004, 13.]

Toen de Heer na zijn opstanding aan de Nephieten 
verscheen, zei Hij dat ze een eind moesten maken 
aan het brengen van offers door bloedvergieten. In 
plaats daarvan moesten zij ‘Mij als offer een gebro
ken hart en een verslagen geest brengen’ (3 Nephi 
9:20). Dat gebod, waarvan hedendaagse openba
ring ons zegt dat we wekelijks deel moeten nemen 
aan het avondmaal, vertelt ons hoe we ons moeten 
voorbereiden. Zoals ouderling Nelson heeft gezegd: 
‘Ieder lid van de kerk is verantwoordelijk voor de 
geestelijke verrijking tijdens de avondmaalsdienst.’ 
(Liahona, augustus 2004, 14.)

President Joseph Fielding Smith leert ons in zijn 
geschriften over de heilsleer dat wij deelnemen aan 
het avondmaal om de dood van de Heiland en zijn 
lijden voor de verlossing van de wereld te geden
ken. Deze verordening is ingesteld zodat wij onze 
verbonden om Hem te dienen, te gehoorzamen en 
Hem altijd te gedenken, kunnen hernieuwen. […] 
(Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, 3 delen [1954–1956], 2:341.)

III.

Hoe we ons kleden is een belangrijke indicatie 
van onze houding en onze voorbereiding op onze 
bezigheden. […] Het is net zoals ons tempelbezoek. 
Hoe wij ons kleden geeft aan in welke mate wij de 
verordening waar we aan deel gaan nemen, begrij
pen en respecteren.

Tijdens de avondmaalsdienst — en vooral tijdens 
de bediening van het avondmaal — behoren we ons 
te concentreren op aanbidding en ons te onthouden 
van alle andere bezigheden, vooral van gedrag dat 
andermans aanbidding zou kunnen hinderen. Zelfs 
iemand die wegdommelt, valt anderen niet lastig. 
De avondmaalsdienst is geen tijd om een boek of 
tijdschrift te lezen. Jonge mensen, het is geen tijd 
voor fluistergesprekken of sms’en met je mobieltje. 
Als we aan het avondmaal deelnemen, sluiten we 
een heilig verbond dat we de Heiland altijd zullen 
gedenken. Wat is het droevig om te zien dat mensen 
dat verbond al overtreden in dezelfde bijeenkomst 
waarin ze het sluiten.

De muziek in de avondmaalsdienst is een onmis
baar onderdeel van onze aanbidding. In de Schrif
ten staat dat het gezang van de rechtvaardigen een 
gebed tot de Heer is (zie LV 25:12). Volgens het Eer
ste Presidium worden ‘de beste redevoeringen […] 
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soms gehouden in de vorm van een lofzang’ (Lofzan
gen, VII). Wat is het fijn als alle aanwezigen samen 
in gezang aanbidden — vooral bij de lofzang die ons 
helpt om ons voor te bereiden op deelname aan het 
avondmaal. Alle muziek voor de avondmaalsdienst 
vereist zorgvuldige planning, waarbij we altijd in 
gedachte moeten houden dat deze muziek voor 
aanbidding is, en niet voor een uitvoering.

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Dit 
is een gelegenheid waarbij het evangelie moet worden 
gepresenteerd, waarbij we worden opgeroepen om geloof 
te oefenen en na te denken over de bediening van onze 
Heiland, de heilsbeginselen van het evangelie te overwe
gen […].’ (Doctrines of Salvation, 2:342.)
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JULI: VERORDENINGEN EN VERBONDEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kom ik mijn verbond 
na om de Heiland altijd 
indachtig te zijn?
Wanneer we van het avondmaal nemen, beloven we de Heiland altijd indach
tig te zijn. Dat houdt in dat we voortdurend zijn voorbeeld en leringen voor 
ogen houden en onze keuzes daarop baseren. Wij stellen Hem in ons leven op 
de eerste plaats en willen Hem leren kennen en zijn wil volgen. In tijden van 
beproeving zoeken we troost en kracht bij Hem. Onze hemelse Vader heeft 
beloofd dat we, als we dit verbond nakomen, altijd zijn Geest bij ons zullen 
hebben.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer ter voorbereiding deze Schriftteksten en leermiddelen met een gebed in uw 
hart. Wat voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

Johannes 8:29 (Jezus Christus was ons 
voorbeeld: Hij was zijn Vader altijd 
indachtig en wilde zijn zoals Hij)

Johannes 14:26; 3 Nephi 11:32 (de 
Heilige Geest kan ons helpen aan de 
Heiland te denken)

Alma 37:36–37 (we dienen al onze 
gedachten en daden tot de Heer te 
laten uitgaan)

Helaman 12:1–5 (mensen zijn vaak 
traag om aan de Heer te denken)

LV 6:36 (vertrouw op de Heer bij 
iedere gedachte)

LV 20:77, 79 (de avondmaalsgebeden)

Gerrit W. Gong, ‘Hem altijd indacht 
zijn’,   Liahona, mei 2016, 108–110

Claudio R. M. Costa, ‘Dat zij Hem 
altijd indachtig zijn’, Liahona, novem
ber 2015, 101–103

D. Todd Christofferson, ‘Hem altijd 
indachtig zijn’, Liahona, april 2011, 
pp. 21–27

Wat doet u om de Heiland 
altijd indachtig te zijn? 
Hoe bent u gezegend door 
Hem indachtig te zijn?

Waarom moeten de 
jongeren leren hoe ze de 
Heiland in alles wat ze 
doen indachtig zijn? Hoe 
kunnen ze daardoor beter 
verleidingen vermijden 
en met beproevingen 
omgaan?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar een recente 
ervaring die hun deed denken aan 
iets wat ze in de kerk leren.

• Laat een plaat zien waarop de 
Heiland het avondmaal bedient (zie 
Evangelieplatenboek, nr. 54). Vraag de 

jongeren de avondmaalsgebeden in 
Leer en Verbonden 20:77, 79 te lezen 
en een lijst op het bord te maken van 
de beloften die we doen wanneer 
we aan het avondmaal deelnemen. 
Wat doen de jongeren om de Heiland 
altijd indachtig te zijn? 

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze de Heiland beter 
indachtig kunnen zijn bij alles wat ze doen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of 
meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag elke leerling een van de 
Schriftteksten in dit leerschema te 
lezen en te vertellen wat hij of zij eruit 
leert over de Heiland altijd indachtig 
zijn. Waarom is het belangrijk dat we 
Hem altijd indachtig zijn? Hoe kan 
aan Hem denken ons dagelijks leven 
beïnvloeden (bijvoorbeeld in de keu
zes die we maken of de beproevin
gen die we ondervinden)? Vraag de 
jongeren naar ervaringen waarbij ze 
gezegend werden omdat ze probeer
den Jezus Christus indachtig te zijn.

• Laat de jongeren Helaman 12:1–5 
lezen en vertellen waarom mensen de 
Heer vaak zo gemakkelijk vergeten. 
Hoe kunnen we de verleiding om 
de Heer te vergeten mijden? Vraag 

de jongeren wat ze zoal doen om de 
Heiland bij hun dagelijkse leven te 
betrekken.

• Zet op het bord: ‘Hoe kan ik de 
Heiland altijd indachtig zijn?’ Geef 
elke leerling een van de paragrafen 
van D. Todd Christoffersons arti
kel ‘Hem altijd indachtig zijn’ of de 
toespraak van ouderling Gerrit W. 
Gong ‘Hem altijd indachtig zijn’, te 
lezen. Laat ze zoeken naar antwoor
den op de vraag op het bord.Vraag 
ze naar inzichten en verhalen uit die 
toespraken, waaruit we leren hoe we 
Jezus Christus indachtig kunnen zijn. 
Wat hebben ze geleerd waardoor ze 
hun verbond om ‘Hem altijd indach
tig te zijn’ beter kunnen nakomen?

Evangeliestudiemethoden

Letten op leringen over 
Christus. Moedig de jonge
ren aan om bij hun Schrift
studie altijd op leringen 
over Jezus Christus te 
letten. Ze kunnen zich, wat 
ze ook aan het lezen zijn, 
steeds afvragen: Wat leer 
ik uit deze passage over 
Jezus Christus, zijn aard en 
karakter, zijn leven of zijn 
verzoening?
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Denk eens na wat u zoal 
over de Heiland weet. Hoe 
liet Hij zien dat Hij zijn 
Vader altijd indachtig was? 
Hoe kunt u zijn voorbeeld 
volgen en de jongeren 
leren inzien hoe ze kracht 
kunnen ontvangen door 
de Heiland altijd indachtig 
te zijn?

• Vraag de jongeren enkele minuten 
te denken aan verhalen over de Hei
land die ze uit de Schriften kennen. 
(U kunt ze naar de platen 30–61 in 
het Evangelieplatenboek of het begin 
van ouderling Claudio R. M. Costa’s 
toespraak ‘Dat zij Hem altijd indach
tig zijn’ verwijzen voor ideeën.) Laat 
ze overwegen en vertellen hoe ze met 
deze verhalen in gedachten in hun 
dagelijks leven geholpen kunnen wor
den. Geef de jongeren een exemplaar 

van ouderling Costa’s toespraak en 
laat ze daarin lezen hoe we de Hei
land zoal indachtig kunnen zijn (zie 
de opsomming aan het einde van 
de toespraak). Laat ze vertellen wat 
indruk op ze maakt en waarom ze 
daar iets aan hebben. Stel de jongeren 
voor de toespraak bij zich te houden 
om ze de volgende keer bij het avond
maal gerichter over de Heiland na te 
laten denken. 

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze hun verbond 
kunnen nakomen om de Heiland altijd indachtig te zijn? Wat voor gevoelens of inge
vingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de 
Geest terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.
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Fragment uit D. Todd Christofferson, ‘Hem altijd indach
tig zijn’, Liahona, april 2011, 23, 27

In juni 1828 stond Joseph [Smith] Martin Harris 
toe de eerste 116 manuscriptpagina’s van het Boek 
van Mormon uit Harmony (Pennsylvania) mee te 
nemen om die aan enkele familieleden in Palmyra, 
in de staat New York, te laten zien. Toen Martin niet 
terugkeerde zoals hij had beloofd, reisde de gespan
nen Joseph per postkoets naar de woning van zijn 
ouders in Manchester, in de staat New York. De 
profeet liet Martin onmiddellijk halen. Toen Martin 
daar arriveerde, gaf hij toe dat hij het manuscript 
niet in zijn bezit had, en ook niet wist waar het was.

Joseph riep uit: ‘O! Mijn God, mijn God. […] Alles 
is verloren, verloren. Wat moet ik doen? Ik heb 
gezondigd. Ik heb de toorn van God uitgelokt door 
iets te vragen waar ik het recht niet toe had. […] 
Wat voor berisping verdien ik van de engel van de 
Allerhoogste?’

De volgende dag ging de profeet terug naar Har
mony. Toen hij daar was aangekomen, zei hij: ‘Ik 
begon mij in vurig gebed voor de Heer te vernede
ren […] opdat ik zo mogelijk genade mocht ontvan
gen en vergiffenis voor alles wat ik had gedaan dat 
tegen zijn wil indruiste.’ [Zie Leringen van kerkpresi
denten: Joseph Smith (2007), 76.]

Nadat Joseph werd vermaand omdat hij de mens 
meer had gevreesd dan God, zei de Heer:

‘Gij zijt Joseph, en gij werdt gekozen om het werk 
des Heren te doen, maar wegens overtreding zult 
gij, indien gij niet waakzaam zijt, vallen.

‘Maar bedenk dat God barmhartig is; daarom, 
bekeer u van hetgeen gij hebt gedaan dat in tegen
strijd is met het gebod dat Ik u heb gegeven, en dan 

zijt gij nog steeds gekozen, en zijt wederom tot het 
werk geroepen’ (LV 3:9–10).

‘De Heer ontnam Joseph een tijdlang de platen en 
de Urim en Tummim. Maar al gauw kreeg hij ze 
weer terug. “De engel was verheugd toen hij me 
de Urim en Tummim teruggaf,” vertelde de profeet 
later, “en hij zei dat God blij was met mijn getrouw
heid en nederigheid en mij liefhad om mijn bekeer
lijkheid en ijverige bidden, waarmee ik mijn plicht 
zo goed had gedaan dat ik […] weer aan het vertaal
werk kon beginnen.” Toen Joseph vervolgens verder 
ging met het grote werk dat hij te doen had, werd 
hij gesterkt door de fijne gedachte dat hij vergiffenis 
van de Heer had ontvangen, en hij was vastbeslo
ten om voortaan zijn wil te doen.’ [Leringen: Joseph 
Smith, 76–77.]

De profeet stelde na deze ervaring meer dan ooit 
zijn vertrouwen in God en vreesde niet meer wat 
de mens kon doen. Zijn verdere leven was hij een 
lichtend voorbeeld van wat het betekent om Chris
tus indachtig te zijn door op zijn macht en genade te 
vertrouwen. […]

Kortom, ‘Hem altijd indachtig zijn’ betekent dat we 
niet in angst leven. We weten dat we allemaal onze 
eigen moeilijkheden, teleurstellingen en verdriet te 
verduren krijgen, maar we weten ook dat alle din
gen uiteindelijk, door onze goddelijke Voorspraak, 
voor ons welzijn kunnen samenwerken (zie LV 
90:24; 98:3). […]

U en ik kunnen Christus het middelpunt van ons 
leven maken en één met Hem worden, zoals Hij één 
is met de Vader. We kunnen beginnen door alles uit 
ons leven weg te doen en alle elementen vervolgens 
met de Heiland als middelpunt op volgorde van 
prioriteit terug te plaatsen.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik mij op de 
tempelverordeningen 
voorbereiden?
We kunnen ons op de tempelverordeningen voorbereiden door waardig te 
leven, de verbonden na te komen die we al hebben gesloten, en de tempel met 
ons leven te verweven. We kunnen ook de Schriften en de woorden van de 
profeten bestuderen om meer over de tempelverordeningen te weten te komen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren volgens u helpen bij hun voorbereiding om de tempelverordeningen te 
ontvangen?

Psalmen 24:3–4; LV 97:15–17 (we 
moeten rein zijn om het huis van de 
Heer te betreden)

Quentin L. Cook, ‘Uzelf in de tempel 
zien’, Liahona, mei 2016, 97–101

Quentin L. Cook, ‘Shipshape and Bris
tol Fashion: tempelwaardig in goede 
en slechte tijden’, Liahona, november 
2015, 39–42

Russell M. Nelson, ‘Ons op de zege
ningen van de tempel voorbereiden’, 
Liahona, oktober 2010, pp. 40–51

Linda K. Burton, ‘Voorbereid op een 
wijze die nooit eerder was gekend’, 
Liahona, november 2014, pp. 111–114

‘De tempel in je leven verweven’, 
Liahona, oktober 2010, pp. 76–78

‘Veel gestelde vragen’, Liahona, okto
ber 2010, pp. 79–80

‘Boodschap van het Eerste Presidium 
aan de jongeren’, Voor de kracht van de 
jeugd (2011), pp. II–III

Video: ‘Altijd op de tempel gericht’

Als u de tempelverorde
ningen hebt ontvangen, 
hoe hebt u zich daar dan 
op voorbereid?

Wat hebt u van de jon
geren gehoord of bij ze 
gezien waardoor u weet 
hoe ze over de tempel 
denken? Wat doen ze om 
zich op de tempelverorde
ningen voor te bereiden?

Opmerking: Vraag uw bis
schop eventueel exempla
ren van het boekje Tempels 
van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen (09339) voor 
de jongeren te bestellen 
om ze op de tempel voor 
te bereiden.
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar inzichten in 
verordeningen en verbonden die ze 
onlangs in andere lessen of hun per
soonlijke studie hebben opgedaan.

• Vraag de jongeren de ‘Boodschap 
van het Eerste Presidium aan de 

jongeren’ in Voor de kracht van de jeugd 
te lezen (pp. II–III). Vraag ze na het 
lezen van die boodschap waarom 
naar hun idee een afbeelding van de 
tempel op de voorkant van het boekje 
staat.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren helpen zich op de verordenin
gen van de tempel voor te bereiden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer 
uit die voor uw klas het beste zijn:

• Een van de belangrijkste manieren 
waarop de jongeren zich op de tempel 
voorbereiden is hun waardige levens
wandel op dit moment. Vertoon de 
video van de eerste drie minuten van 
ouderling Quentin L. Cooks toespraak 
‘Shipshape and Bristol Fashion: tem
pelwaardig in goede en slechte tijden’. 
Vraag de jongeren in welke opzichten 
ouderling Cooks vergelijking met 
tempelwaardigheid te maken heeft. 
Deel de jongeren op in drie groepen 
en laat iedere groep een van de drie 
door ouderling Cook genoemde 
beginselen voor een tempelwaardig 
leven doornemen. Laat iedere groep 
vervolgens aan de rest van de klas 
overbrengen wat ze geleerd hebben. 
Geef de jongeren de tijd doelen te stel
len om te leven naar de beginselen die 
ouderling Cook aangeeft. 

• Vertoon de video ‘Altijd op de 
tempel gericht’ en laat iedere leerling 
een Schrifttekst opzoeken die volgens 
hem of haar bij de boodschap van 
de video past (laat zien hoe ze daar
voor de Gids bij de Schriften kunnen 
gebruiken). Vraag de jongeren welke 
Schrifttekst ze hebben gevonden en 
wat ze eruit leren over voorberei
dingen treffen om naar de tempel 
te gaan. Vraag de jongeren welke 
Schrifttekst ze hebben gevonden en 
wat ze eruit leren over voorberei
dingen treffen om naar de tempel te 
gaan. Vraag de jongeren na te denken 
over hoe ze zichzelf in de tempel kun
nen zien, zoals ouderling Quentin L. 
Cook in zijn toespraak ‘Uzelf in de 
tempel zien’ voorstelt. Ze kunnen bij
voorbeeld decoratieve kaartjes maken 
van de Schriftteksten die ze hebben 

Evangeliestudiemethoden

De Gids bij de Schriften 
gebruiken. In de eerste leer
activiteit in dit gedeelte 
worden de jongeren 
aangemoedigd om Schrift
teksten op te zoeken met 
behulp van de Gids bij de 
Schriften (zie  Onderwijzen 
— geen grotere roeping, 
p. 56). Maak ze vertrouwd 
met de Gids bij de Schrif
ten en andere studie
wijzers, zodat ze die vaak 
bij hun persoonlijke studie 
van het evangelie kunnen 
gebruiken.
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gevonden en de kaartjes op hun spie
gel plakken, of ergens anders waar ze 
goed zichtbaar zijn, om ze te herinne
ren aan hun doel om de tempelzege
ningen te ontvangen. Welke beloften 
en uitnodigingen komen de jongeren 
nog meer in de toespraak van ouder
ling Cook tegen?

• Lees klassikaal Psalmen 24:3–4 en 
vraag de jongeren wat ze onder reine 
handen en een zuiver hart verstaan. 
Waarom is geestelijke reinheid een 
vereiste om de tempel binnen te 
gaan? (Zie LV 97:15–17.) Nodig een 
lid van de bisschap in de klas uit om 
te bespreken wat iemand moet doen 
om voor een tempelaanbeveling in 
aanmerking te komen. Wat zou hij de 
jongeren aanraden te doen om zich op 
de verordeningen van de tempel voor 
te bereiden? Moedig de jongeren aan 
om vragen te stellen.

• Laat iedere jongere een gedeelte uit 
president Russell M. Nelsons artikel 
‘Ons op de zegeningen van de tempel 
voorbereiden’ lezen. Vraag de jonge
ren wat ze uit hun stukje over voorbe
reiding op de tempel te weten komen. 

Wat spreekt ze in de boodschap van 
president Nelson nog meer aan? 

• Kies vragen uit het artikel ‘Veel 
gestelde vragen’ die u relevant acht 
voor de jongeren in uw klas en schrijf 
ze op het bord. Maak strookjes papier 
met de antwoorden uit het artikel. 
Laat elke jongere een vraag op het 
bord kiezen en het antwoord zoeken 
op een van de papierstrookjes die 
u hebt gemaakt. Vraag de jongeren 
naar nieuwe inzichten die ze hebben 
opgedaan.

• In haar toespraak ‘Voorbereid 
op een wijze die nooit eerder was 
gekend’ moedigt zuster Linda K. 
Burton ons aan ons ‘druppel voor 
druppel’ op de tempel voor te berei
den. Waarom is ons ‘druppel voor 
druppel’ op de tempelverordeningen 
voorbereiden doeltreffender dan alles 
in één keer? Vraag de jongeren enkele 
dingen te noemen die ze consequent 
kunnen doen om zich op de tempel 
voor te bereiden. Voor ideeën kunnen 
ze de toespraak van zuster Burton 
nog eens doornemen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe zich op de verordeningen van de tempel moeten 
voorbereiden? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan 
dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

• Nodig de jongeren uit om na te 
denken over wat ze vandaag hebben 
gehoord en gevoeld, en iets te kiezen 
om zich op de verordeningen van de 
tempel voor te bereiden.

• Geef uw getuigenis over het belang 
van de tempelverordeningen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland zag het 
potentieel in zijn disci
pelen. Hij vertrouwde 
hen en bereidde hen voor 
om anderen te dienen en 
te zegenen. Wat kunt u 
doen om de jongeren in 
uw klas te helpen bij hun 
voorbereiding op toe
komstige zegeningen en 
mogelijkheden?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Russell M. Nelson, ‘Ons voorbereiden op de zegenin
gen van de tempel’, Liahona, oktober 2010, pp. 41–51

Omdat een tempel heilig is, vraagt de Heer om die 
te beschermen tegen ontheiliging. Iedereen die zich 
goed op dat voorrecht voorbereidt, kan naar de 
tempel gaan. Dat beginsel van voorbereiding geldt 
ook op andere gebieden. Ik herinner me dat ik als 
kleine jongen al tegen mijn ouders zei dat ik naar de 
universiteit wilde. Zij zeiden dat het mogelijk was, 
maar alleen als ik op school goed mijn best deed en 
aan alle toelatingseisen van de universiteit voldeed. 
Evenzo moeten wij aan de toelatingseisen van de 
tempel voldoen. Wij bereiden ons er lichamelijk, 
intellectueel en geestelijk op voor. Voor iedereen 
wordt individueel bepaald of hij of zij in aanmer
king komt voor een tempelaanbeveling.

Zij die de sleutels van het gezag van het priester
schap dragen en verantwoordelijk zijn, helpen ons 
door een normengesprek met onze voorbereiding. 
Deze leiders hebben het beste met ons voor en 
helpen ons bepalen of we voldoende zijn voorbe
reid om naar de tempel te gaan. Zij hebben de Heer 
lief en zorgen ervoor ‘dat niets onreins zal worden 
toegestaan [zijn] huis binnen te komen’. [Leer en 
Verbonden 109:20.] Daarom wordt in deze gesprek
ken over onze verantwoordelijkheid gesproken.

Hoe bereiden we ons voor op een tempelaanbeve
ling? We kunnen met onze bisschap overleggen, 
maar ook met ouders, familieleden, ringpresidium, 
leerkrachten of quorumadviseurs. De vereisten zijn 
eenvoudig. Kort samengevat moeten we de gebo
den onderhouden van Hem van wie het huis is. Hij 
heeft bepaald wat de normen zijn. We gaan naar de 
tempel als zijn gast.[…]

Omdat de verordeningen en verbonden van de tem
pel heilig zijn, mogen we buiten de tempel absoluut 

niet praten over wat er in de tempel gebeurt. Heilige 
zaken verdienen het dat wij ze heilig behandelen.

In dit huis van lering worden we op de manier 
van de Heer onderricht. Zijn wegen zijn niet onze 
wegen. [Zie Jesaja 55:8–9.] We moeten niet ver
baasd zijn als de lesmethoden afwijken van wat we 
buiten de tempel gewend zijn. De verordeningen 
en verbonden van de tempel maken al sinds de 
tijd van Adam en Eva deel uit van het evangelie. 
Vroeger werden er symbolen gebruikt om bepaalde 
waar heden duidelijk te maken, en deze lesmethode 
wordt tegenwoordig ook in de tempel gebruikt.

Daarom is het noodzakelijk dat we goed nadenken 
over de symbolen die in de tempel gebruikt wor
den en de machtige realiteit beseffen die achter die 
symbolen schuilgaat. [Zie John A. Widtsoe, ‘Temple 
Worship’, Utah Genealogical and Historical Magazine, 
april 1921, p. 62.] ‘De tempelverordeningen bevat
ten zoveel symbolische betekenis dat iemand ze 
een leven lang kan bestuderen en overwegen.’ [Zie 
RichardG. Scott, De Ster, juli 1999, p. 30.] De leringen 
van de tempel zijn geweldig eenvoudig en eenvou
digweg geweldig. Ze worden begrepen door hen 
die niet de kans op een opleiding hebben gehad, 
daarentegen kunnen ze het verstandelijke vermogen 
van hoogopgeleiden stimuleren.

Ik moedig de leden die voor het eerst naar de 
tempel gaan aan om in de Gids bij de Schriften 
onderwerpen op te zoeken die met de tempel te 
maken hebben, zoals ‘Zalven’, ‘Verbond’, ‘Offers’ en 
‘Tempel’. Ze kunnen ook Exodus 26–29 en Leviticus 
8 lezen. Het Oude Testament en de boeken Mozes en 
Abraham in de Parel van grote waarde onderstrepen 
de ouderdom van het tempelwerk en de eeuwige 
aard van de verordeningen.
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

De leerschema’s in deze module zullen de jongeren het belang van leren en onder
wijzen in het gezin helpen inzien. Zij bereiden zich erop voor om met hun gezins
leden en anderen de eeuwige waarheden te bespreken die ze over het belang van 
het huwelijk en het gezin in het plan van onze hemelse Vader leren. Ze krijgen ook 
de gelegenheid om meer over hun eigen familie te weten te komen, waaronder hun 
familiegeschiedenis.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe kan een dagboek bijhouden mij en mijn familie tot zegen zijn?
Waarom is het belangrijk om met mijn familiegeschiedenis vertrouwd te raken?
Hoe kan ik anderen leren familiehistorisch werk te doen?
Hoe kan ik het belang van het huwelijk en het gezin aan anderen uitleggen?
Welke mogelijkheden zijn er om thuis te leren en te onderwijzen?

Augustus: Huwelijk en gezin
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AUGUSTUS: HUWELIJK EN GEZIN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan een dagboek 
bijhouden mij en mijn 
familie tot zegen zijn?
De Heer en zijn profeten hebben het belang van verslagen bijhouden beklem
toond. Een persoonlijk dagboek bijhouden geeft ons de gelegenheid over ons 
leven na te denken en de vele zegeningen te herkennen die God ons heeft gege
ven. Onze dagboeken kunnen ook een bron van inspiratie en kracht zijn voor 
toekomstige generaties van onze familie.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal 
de jongeren die u lesgeeft inspireren?

1 Nephi 1:1–3; Alma 37:8–9; Mozes 
6:5, 45–46 (voorbeelden van het bij
houden van verslagen in de Schriften)

1 Nephi 6:3–6 (wat in een persoonlijk 
verslag op te nemen)

3 Nephi 23:6–13 (de Heiland wijst de 
Nephieten terecht vanwege de onvol
ledigheid van hun kronieken)

Henry B. Eyring, ‘O bedenkt, 
bedenkt’, Liahona, november 2007, 
pp. 66–69; zie ook de video ‘O 
bedenkt, bedenkt’

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Laat de jongeren over een recente 
ervaring vertellen die zij met het 
getuigen van een evangeliewaarheid 
hebben gehad.

• Haal zo mogelijk een aantekening 
uit uw persoonlijke dagboek of het 

dagboek van een voorouder aan (of 
vraag een leerling of wijklid dat te 
doen). Waarom was het belangrijk 
om die ervaring op te schrijven? Hoe 
worden anderen gezegend omdat 
iemand een dagboek bijhield?

Uit welke ervaringen hebt 
u geleerd hoe belangrijk 
een dagboek bijhouden is? 
Bevat uw dagboek of het 
dagboek van een voor
ouder aantekeningen die 
inspirerend kunnen zijn 
voor de jongeren?

Hoe worden de jongeren 
gezegend door een dag
boek bij te houden? Welke 
redenen kunnen ze hebben 
om geen dagboek bij te 
houden? Hoe kunt u ze de 
geestelijke redenen voor 
het bijhouden van een 
dagboek helpen inzien?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien hoe belangrijk het 
is om een dagboek bij te houden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit 
die voor uw klas het beste zijn.

• Laat de jongeren de eerste acht 
alinea’s lezen van president Henry B. 
Eyrings toespraak ‘O bedenkt, 
bedenkt’ (of vertoon de op de toe
spraak gebaseerde video). Vraag ze te 
letten op de zegeningen die kwamen 
omdat president Eyring dagelijks over 
zijn ervaringen schreef. Wat komen ze 
nog meer over het bijhouden van een 
dagboek te weten uit de boodschap 
van president Eyring? Lees samen 
de laatste alinea van deze toespraak 
en vertel iets wat u onlangs zelf hebt 
meegemaakt waarin u de hand of 
een boodschap van God zag. Laat de 
jongeren nadenken over hun eigen 
antwoorden op de vragen die presi
dent Eyring stelt en hun gedachten 
opschrijven.

• Vraag elke jongere een van de vol
gende Schriftteksten te lezen: 1 Nephi 
1:1–3; Alma 37:8–9; Mozes 6:5, 45–46. 
Vraag de jongeren welke zegeningen 
er zoal uit zijn voortgekomen door
dat de mensen in deze Schrifttek
sten een verslag bijhielden. Wat zijn 
enkele redenen waarom mensen geen 
persoonlijk dagboek bijhouden? Wat 
komen de jongeren uit deze verzen te 

weten over het belang van het bijhou
den van een dagboek? Moedig ze aan 
een dagboek van een voorouder te 
lezen (indien mogelijk), of een ouder 
of grootouder te interviewen en hun 
getuigenis, hun bekeringsverhaal, 
belangwekkende gebeurtenissen uit 
hun leven en favoriete herinneringen 
op te schrijven.

• Vraag de jongeren een overzicht 
te maken van dingen waarover ze 
in een persoonlijk dagboek kunnen 
schrijven. Lees 1 Nephi 6:3–6 klas
sikaal. Vraag de jongeren wat Nephi 
in zijn verslag wilde opnemen en laat 
ze die dingen aan de lijst toevoegen. 
Vraag de jongeren waarover zij naar 
hun gevoel in hun dagboek kunnen 
schrijven en geef ze de tijd om een 
dagboeknotitie te maken.

• Vraag de jongeren 3 Nephi 23:6–13 
te lezen. Hoe is deze Schrifttekst van 
toepassing op onze inspanningen om 
een dagboek bij te houden? Vraag 
de jongeren naar een geestelijke of 
andere betekenisvolle ervaring die ze 
naar hun gevoel moeten opschrijven. 
Hoe worden zij of anderen gezegend 

Evangeliestudiemethoden

Overdenken. In deze les 
worden de jongeren 
aangemoedigd over hun 
ervaringen na te denken 
en die in hun dagboek op 
te schrijven. Overdenken 
en overpeinzen wil zeggen 
ergens diep over nadenken 
en het grondig overwe
gen. Spoor de jongeren 
aan zich bijvoorbeeld het 
volgende af te vragen: wat 
wil God dat ik leer van 
de ervaringen die ik heb? 
Iets overdenken bevordert 
openbaring. Moedig de 
jongeren aan om bij hun 
persoonlijke evangelie
studie geregeld te over
denken wat ze lezen.
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door over die ervaring te lezen? Geef 
ze tijdens de les de tijd om die erva
ringen op te schrijven.

• Kies een toespraak of artikel van 
een algemene autoriteit over het 
bijhouden van een dagboek of een 
persoonlijke geschiedenis. Laat de 
jongeren er stukjes uit lezen en op een 
vel papier een of twee gedachten of 
inzichten schrijven die ze inspirerend 
of nuttig vinden in die toespraak. 

Wanneer iedereen klaar is, vraagt u 
de jongeren hun vel papier aan de 
persoon naast hen door te geven. Laat 
ze aan elkaars vel papier de inzichten 
toevoegen die zij hebben gevonden 
en de papieren blijven doorgeven tot 
iedereen in de klas over alle inzichten 
beschikt. Moedig de jongeren aan 
om hun vel papier mee naar huis te 
nemen en het als leidraad te gebrui
ken wanneer ze in hun dagboek 
schrijven.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij de zegeningen van het 
bijhouden van een dagboek? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland stelde vragen 
aan zijn toehoorders die 
hen ertoe brachten om 
diep na te denken en acht 
te slaan op hun gevoelens. 
Zij waren niet bang om 
hun gedachten en gevoe
lens onder woorden te 
brengen, omdat zij wisten 
dat Hij van hen hield. 
Hoe kunt u een sfeer in 
uw klas scheppen waarin 
de jongeren zich op hun 
gemak voelen om vragen 
te beantwoorden?
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Geselecteerde bronnen

Uit: HenryB. Eyring, ‘O bedenkt, bedenkt’, Liahona, 
november 2007, pp. 66–69

Toen onze kinderen nog klein waren, begon ik het 
een en ander op te schrijven van wat er dagelijks 
gebeurde. Ik zal u vertellen hoe dat kwam. Ik kwam 
laat thuis van een kerktaak. Het was donker. Mijn 
schoonvader, die vlak bij ons woonde, verraste 
mij toen ik naar de voordeur van mijn huis liep. 
Hij droeg een lading pijpen op zijn schouder, liep 
stevig door en had werkkleding aan. Ik wist dat hij 
bezig was geweest met een systeem om water uit 
een stroompje wat verder naar beneden omhoog te 
pompen naar ons huis.

Hij glimlachte, zei zachtjes iets en haastte zich toen 
verder het donker in, om zijn werk voort te zetten. 
Denkend aan wat hij voor ons deed liep ik verder in 
de richting van het huis, en net toen ik naar bin
nenstapte, hoorde ik in gedachten — niet mijn eigen 
stem — deze woorden: ‘Ik geef je deze ervaringen 
niet voor jezelf. Schrijf ze op.’

Ik ging naar binnen. Ik ging niet naar bed. Hoe
wel ik moe was, pakte ik wat papier en begon te 
schrijven. En toen ik dat deed, begreep ik de bood
schap die ik in gedachten had gehoord. Ik moest 
het opschrijven zodat mijn kinderen later konden 
lezen op welke manieren ik de hand van God had 
gezien in zijn zegeningen voor ons gezin. Opa 
hoefde niet te doen wat hij voor ons deed. Hij had 
het door iemand anders kunnen laten doen of had 
het helemaal niet hoeven doen. Maar hij diende ons, 
zijn familie, op de manier waarop verbondsdiscipe
len van Jezus Christus dat altijd doen. Ik wist dat 
dit waar was. En dus schreef ik het op, zodat mijn 
kinderen daar eens aan konden denken als ze dat 
nodig hadden.

Ik heb de afgelopen jaren elke dag een paar regels 
geschreven. Ik heb geen enkele dag overgeslagen, 
ongeacht hoe moe ik was of hoe vroeg ik de vol
gende dag moest beginnen. Voordat ik schreef, 
dacht ik na over de volgende vraag: ‘Heb ik van
daag de hand van God ons, onze kinderen of onze 
familie zien aanraken?’ Toen ik het verslag bijhield, 
begon er iets te gebeuren. Als ik terugkeek op de 
dag, zag ik bewijzen van wat God voor een van ons 
had gedaan die ik in de drukte van de dag niet had 
herkend. Toen dat gebeurde — en het gebeurde 
váák — besefte ik dat ik, door daar aandacht aan te 
besteden, God in staat had gesteld om mij te tonen 
wat Hij had gedaan.

Er welde in mijn hart meer op dan alleen dankbaar
heid. Er groeide een getuigenis. Ik kreeg steeds meer 
zekerheid dat onze hemelse Vader onze gebeden 
hoort en verhoort. Ik werd dankbaarder voor de 
verzachting en verfijning die het zoenoffer van 
de Heiland, Jezus Christus, tot stand bracht. En ik 
kreeg er meer vertrouwen in dat de Heilige Geest 
ons alles in herinnering kan brengen — zelfs dingen 
die we niet opmerken of waar we geen aandacht 
aan besteden als ze gebeuren.[…]

Waar het mij om gaat, is dat u manieren zoekt om 
Gods goedertierenheid te herkennen en zich die 
te herinneren. Het zal ons getuigenis versterken. 
Misschien houdt u helemaal geen dagboek bij. Mis
schien deelt u wat u bijhoudt niet uit aan uw dierba
ren en medeleden. Maar het zal u en hen tot zegen 
zijn als u indachtig bent wat de Heer heeft gedaan. 
Misschien herinnert u zich deze tekst, die we soms 
zingen: ‘Tel dan al uw zegeningen één voor één, en 
gij zegt verwonderd: God liet nooit alleen!’



167

AUGUSTUS: HUWELIJK EN GEZIN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Waarom is het belangrijk om 
met mijn familiegeschiedenis 
vertrouwd te raken?
Het plan van geluk van onze hemelse Vader maakt het mogelijk dat familie
banden eeuwig blijven bestaan. Door familiehistorisch werk komen we meer 
over onze voorouders te weten, leggen we de namen vast en bereiden die 
namen voor van wie evangelieverordeningen nodig hebben, en verrichten we 
verordeningswerk voor hen in heilige tempels. De kerk verschaft veel hulp
middelen waardoor wij kennis over onze familiegeschiedenis kunnen opdoen 
en aan tempelwerk voor de doden kunnen deelnemen.

Uw geestelijke voorbereiding

Maak gebruik van de volgende bronnen om meer inzicht te krijgen in familiehistorisch 
werk. Uw eigen ervaringen met familiehistorisch werk, waaronder ervaring met de 
leeractiviteiten in dit schema, zullen u helpen er doeltreffend in te onderwijzen. Over
weeg hoe de leeractiviteiten in dit schema u kunnen helpen om de jongeren bij familie
historisch werk te betrekken. Wat zal de jongeren het belang van kennis aangaande hun 
familiegeschiedenis doen inzien?

1 Korinthe 15:29 (vroeger verrichtten 
de leden ook dopen voor de doden)

1 Petrus 3:18–20; 4:6 (het evangelie 
wordt in de geestenwereld gepredikt)

Maleachi 4:5–6; LV 2:1–3 (het hart 
der kinderen zal zich tot hun vaderen 
wenden)

LV 110:13–16 (Elia herstelt de 
verzegelbevoegdheid)

LV 128:16–18 (verordeningen voor 
de doden vormen een verbindende 
schakel tussen generaties)

Richard G. Scott, ‘De vreugdevolle 
verlossing van de doden’, Liahona, 
november 2012, 93–95

David A. Bednar, ‘Het hart der kinde
ren zal zich wenden’, Liahona, novem
ber 2011, 24–27

Alan F. Packer, ‘Het boek’, Liahona, 
november 2014, 99–101

‘Familiegeschiedenis en genealogie’, 
Trouw aan het geloof (2004), 40–43

Video’s: ‘Ouderling Bednar spreekt 
tot de jongeren’, ‘De geest van Elia’

Hoe hebt u over uw 
eigen familiegeschiedenis 
geleerd? Welke ervaringen 
hebt u gehad die uw getui
genis aangaande familie
historisch werk hebben 
versterkt?

Hoe kunt u de jongeren 
aanmoedigen aan fami
liehistorisch werk deel te 
nemen? Welke mogelijk
heden zijn er in uw gebied 
om ze meer kennis over 
hun voorouders te laten 
opdoen en verordeningen 
voor overleden familie
leden te laten verrichten?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag enkele jongeren welk evan
geliebeginsel ze onlangs van een 
ouder, broer, zus of ander familielid 
hebben geleerd.

• Vraag de jongeren naar hun erva
ringen met familiehistorisch werk 

(zoals het dopen voor een voorou
der, indexeren of voorbereiden van 
de naam van een voorouder voor 
tempel verordeningen). Bespreek met 
de klas waarom onze hemelse Vader 
ons familiehistorisch werk wil laten 
doen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren meer inzicht geven in hoe ze 
familiehistorisch werk kunnen doen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer 
uit die voor uw klas het beste zijn:

• Lees met de klas de paragraaf 
‘Een uitnodiging aan het opkomende 
geslacht’ uit de toespraak ‘Het hart 
der kinderen zal zich wenden’ van 
ouderling David A. Bednar. Laat 
de jongeren letten op dingen die ze 
kunnen doen om aan familiehisto
risch werk deel te nemen. Laat de 
jongeren indien mogelijk zien hoe 
ze met behulp van FamilySearch.
org voorouders kunnen traceren die 
verordeningen nodig hebben. Moedig 
ze aan om naar de tempel te gaan en 
zich voor de gevonden voorouders 

te laten dopen en bevestigen. Nodig 
met toestemming van de bisschop 
desgewenst de consulent familie
geschiedenis van de wijk uit (of 
iemand anders die ervaring heeft met 
familiehistorisch werk) om bij deze 
activiteit te helpen.

• Laat de jongeren de drie alinea’s 
vanaf ‘Elk werk dat u in de tempel 
doet’ lezen uit ouderling Richard G. 
Scotts toespraak ‘De vreugdevolle 
verlossing van de doden’. Vraag 
ze waarom het belangrijk is om 

Onderwijstip

‘Wees niet bang voor stilte. 
Mensen hebben vaak even 
tijd nodig om over vragen 
na te denken, ze te beant
woorden en hun gevoelens 
onder woorden te brengen. 
U kunt even stil zijn nadat 
u een vraag hebt gesteld, 
nadat iemand iets over 
een geestelijke ervaring 
heeft verteld of als iemand 
moeite heeft om zijn of 
haar gevoelens onder 
woorden te brengen.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 67.)



169

familiehistorisch werk te doen. Laat 
ze de laatste twee alinea’s van de 
toespraak lezen en bespreken wat zij 
‘aan de kant’ kunnen zetten om hun 
voorouders te traceren.

• Laat de helft van de jongeren 
de paragraaf ‘De doden verlossen’ 
(pp. 40–41) lezen bij het onderwerp 
‘Familiegeschiedenis en genealogie’ 
in Trouw aan het geloof, en de andere 
helft de paragraaf ‘Uw taken in 
familie historisch werk’ (pp. 41–43). 
Laat ze aan elkaar vertellen wat ze te 
weten zijn gekomen. Help de jonge
ren een begin van hun stamboomlijst 
te maken. Moedig ze aan om thuis 

verder aan hun stamboomlijst te 
werken. Laat ze desgewenst hun 
ouders of andere familieleden om 
hulp vragen.

• Laat de jongeren de genoemde 
Schriftteksten in dit schema lezen 
en de volgende vraag overdenken: 
‘Waarom doen we familiehistorisch 
werk?’ Vraag ze hun gedachten te 
uiten. Vraag ze manieren op te som
men waarop ze aan familiehistorisch 
werk kunnen deelnemen. Laat ze iets 
uit de lijst kiezen waar ze de komende 
week aan willen werken. Moedig 
ze aan in een volgende les over hun 
bevindingen te vertellen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe belangrijk het is 
om met hun familiegeschiedenis vertrouwd te raken? Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het goed zijn om meer tijd aan deze 
leer te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertrouwde 
zijn discipelen. Hij 
bereidde hen voor en gaf 
ze belangrijke taken om 
anderen te onderwijzen, 
te zegenen en te dienen. 
Hoe kunt u de jongeren 
voorbereiden hun taken te 
vervullen om hun familie
geschiedenis te leren 
kennen en het verorde
ningswerk voor hun voor
ouders te laten verrichten?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Richard G. Scott, ‘De vreugdevolle verlossing van de 
doden’, Liahona, november 2012, pp. 93–95

Elk werk dat u in de tempel doet is goed bestede 
tijd, maar plaatsvervangend verordeningen onder
gaan voor een van uw eigen voorouders maakt de 
tijd in de tempel nog heiliger, waaruit nog meer 
zegeningen zullen voortvloeien. Het Eerste Pre
sidium heeft verklaard dat we in eerste instantie 
verantwoordelijk zijn om onze eigen voorouders te 
traceren. [Zie brief van het Eerste Presidium, 29 
februari 2012; cursivering toegevoegd.]

Zoeken jullie, jonge mensen, een efficiënte manier 
om de invloed van de tegenstander uit je leven te 
bannen? Ga dan aan de slag om je voorouders te 
traceren, maak hun namen klaar voor de heilige 
plaatsvervangende verordeningen in de tempel, 
en ga dan naar de tempel om als plaatsvervanger 
de verordeningen van de doop en de gave van de 

Heilige Geest te ontvangen. Later zul je ook in staat 
zijn om deel te nemen aan de andere verordeningen. 
Ik kan me geen betere bescherming tegen de invloed 
van de tegenstander in je leven indenken.

In het zendingsgebied RostovnaDonoe (Rusland) 
werd de jeugd uitgenodigd om ieder tweeduizend 
namen te indexeren en vervolgens minstens één 
naam van hun eigen familie voor tempelverorde
ningen in te sturen. Wie dit doel wisten te halen, 
mochten met een lange reis mee naar de nieuwe 
Kievtempel (Oekraïne). Een jongeman bracht zijn 
ervaring als volgt onder woorden: ‘Ik was heel vaak 
met computerspelletjes bezig. Toen ik met indexe
ren begon, had ik geen tijd meer om te spelen. Eerst 
dacht ik: O nee! Wat nu! Maar toen dit project voor
bij was, had ik helemaal geen zin meer in computer
spelletjes. […] Genealogisch werk is iets wat we 
hier op aarde kunnen doen en wat blijvende waarde 
heeft in de hemel.’
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AUGUSTUS: HUWELIJK EN GEZIN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen leren 
familiehistorisch werk te doen?
De Heer heeft ons in deze tijd van uitzonderlijke technologieën voorzien, zodat 
we kennis over onze voorouders kunnen opdoen en in de tempel verordenin
gen voor hen kunnen verrichten. Ook heeft Hij de jeugd van deze generatie 
voorzien van de capaciteiten om te leren hoe ze die technologieën moeten 
gebruiken, zodat ze aan dit belangrijke werk kunnen bijdragen. Behalve dat we 
aan onze eigen familiegeschiedenis werken, kunnen we ook anderen helpen 
die minder bekend zijn met de hulpmiddelen voor familiegeschiedenis. Daar
door helpen we hen de geest van dit belangrijke werk te voelen en dragen we 
bij aan het heil van hun overleden voorouders.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de onderstaande leermiddelen met een gebed in uw hart. Wat zal de jongeren 
volgens u inspireren om anderen te helpen kennis over hun familiegeschiedenis op te 
doen?

LV 128:16–18 (verordeningen voor 
de doden vormen een verbindende 
schakel tussen generaties)

LV 138:46–48 (een groot werk moet 
in deze tijd in de tempels worden 
verricht)

Russell M. Nelson, ‘Generaties in 
liefde aaneengeschakeld’, Liahona, mei 
2010, pp. 91–94

David A. Bednar, ‘Het hart der kinde
ren zal zich wenden’, Liahona, novem
ber 2011, pp. 24–27

Welke gelegenheden hebt 
u gehad om anderen ken
nis over familiegeschiede
nis bij te brengen? Welke 
ervaringen hebt u gehad 
waarbij iemand u uitlegde 
hoe u familiehistorisch 
werk kunt doen?

Welke vaardigheden en 
capaciteiten hebt u bij de 
jongeren gezien waarmee 
ze anderen kunnen helpen 
familiehistorisch werk te 
doen? Wat voor bewijs 
hebt u gezien dat de Heer 
hen voor dit belangrijke 
werk heeft voorbereid?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Nodig de jongeren uit te vertel
len over een ervaring die ze door de 
toepassing van iets uit een eerdere les 
hebben gehad.

• Laat de jongeren over ervaringen 
vertellen waarbij ze iemand heb
ben geleerd bepaalde technologie 
te gebruiken (zoals een computer, 
mobiele telefoon of soortgelijk appa
raat). Lees de volgende uitspraak 
van ouderling David A. Bednar 

voor: ‘Jullie behendige vingers zijn 
 geoefend om het werk van de Heer in 
versneld tempo te sms’en en te twitte
ren — niet alleen om met je vrienden 
in contact te blijven.’ (‘Het hart der 
kinderen zal zich wenden’, Liahona, 
november 2011, p. 26.) Op welke 
manieren kunnen de jongeren naar 
hun idee hun behendigheid met tech
nologie inzetten om anderen te helpen 
familiehistorisch werk te doen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren meer inzicht geven in hoe ze 
anderen kunnen helpen familiehistorisch werk te doen. Kies er onder inspiratie van de 
Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Een uitnodiging aan het opkomende 
geslacht’ lezen in de toespraak ‘Het 
hart der kinderen zal zich wenden’ 
van ouderling David A. Bednar. Vraag 
ze op welke plekken in de toespraak 
ouderling Bednar de jongeren uitno
digt om anderen met familiehisto
risch werk te helpen. Wat spreekt de 
jongeren in deze uitnodigingen aan? 
Som als klas manieren op waarop 
de jongeren op ouderling Bednars 
uitnodiging kunnen ingaan. Laat ze 
vervolgens iets kiezen wat ze als klas 
kunnen doen.

• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat ze iemand helpen die nog nooit 
familiehistorisch werk heeft gedaan. 
Geef elk van de jongeren een stukje te 
lezen uit ouderling Russell M. Nel
sons toespraak ‘Generaties in liefde 
aaneengeschakeld’. Laat ze daarbij 
letten op wat ze kunnen vertellen 
aan de persoon die ze helpen familie
historisch werk te doen. Welke 
Schriftteksten kunnen ze aanhalen? 
(Zie bijvoorbeeld de genoemde 
teksten in dit schema.) Vraag ze naar 
hun bevindingen en laat ze iemand 
in gedachte nemen die ze op gang 

Onderwijstip

‘Wees niet bang voor stilte. 
Mensen hebben vaak even 
tijd nodig om over vragen 
na te denken, ze te beant
woorden en hun gevoelens 
onder woorden te brengen. 
U kunt even stil zijn nadat 
u een vraag hebt gesteld, 
nadat iemand iets over 
een geestelijke ervaring 
heeft verteld of als iemand 
moeite heeft om zijn of 
haar gevoelens onder 
woorden te brengen.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 67.)
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kunnen helpen met zijn of haar 
familiegeschiedenis.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze anderen kunnen 
helpen familiehistorisch werk te doen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan deze 
leer te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

In elke situatie was de Hei
land ons volmaakte voor
beeld en onze raadsman. 
Hij leerde zijn discipelen 
hoe ze moesten onderwij
zen door de wijze waarop 
Hij hen onderwees. Hoe 
kan uw voorbeeld de jon
geren helpen anderen te 
onderwijzen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: DavidA. Bednar, ‘Het hart der kinderen zal zich 
wenden’, Liahona, november 2011, pp. 24–27

Ik vraag nu de aandacht van de jongevrouwen, 
 jongemannen en kinderen van het opkomende 
geslacht en onderstreep het belang van de geest  
van Elia in jullie leven. Mijn boodschap is voor de 
hele kerk in het algemeen bedoeld — maar voor 
 jullie in het bijzonder.

Velen van jullie denken misschien dat familie
historisch werk vooral iets voor oudere mensen is. 
Maar mij is geen leeftijdsgrens in de Schriften of 
richtlijn van onze kerkleiders bekend die dit belang
rijke werk tot volwassenen op leeftijd beperkt. Jullie 
zijn zoons en dochters van God, kinderen van het 
verbond en bouwers van het koninkrijk. Je hoeft 
niet te wachten tot je een willekeurige leeftijd hebt 
bereikt om je aandeel te leveren in het heilswerk 
voor de menselijke familie.

De Heer heeft ons in deze tijd opmerkelijke moge
lijkheden gegeven waardoor je dit werk dat door 
de geest van Elia wordt aangestuurd, kunt leren 
kennen en liefhebben. FamilySearch, bijvoorbeeld, is 
een verzameling verslagen, bronnen en diensten die 
je via de pc en diverse mobiele apparaten kunt raad
plegen en waarmee je je familiegeschiedenis kunt 
ontdekken en vastleggen. Deze bronnen zijn ook 
toegankelijk in de FamilySearchcentra die je in veel 
van onze kerkgebouwen over de hele wereld vindt.

Het is geen toeval dat FamilySearch en andere 
hulpmiddelen zijn ontstaan in een tijd waarin jonge 
mensen zo vertrouwd zijn met allerlei informatie 
en communicatietechnologieën. Jullie behendige 
vingers zijn geoefend om het werk van de Heer in 
versneld tempo te sms’en en te twitteren — niet 
alleen om met je vrienden in contact te blijven. De 
vaardigheden en vingervlugheid onder de jeugd 
zijn mede bedoeld om het heilswerk in deze tijd 
voort te stuwen.

Ik nodig de jonge mensen van de kerk uit om de 
geest van Elia te bestuderen en die te ervaren. Ik 
moedig jullie aan om je voorouders beter te leren 
kennen, naar ze op zoek te gaan en je voor te berei
den om je plaatsvervangend in het huis des Heren 
te laten dopen voor jouw overleden familieleden (zie 
LV 124:28–36). En ik spoor jullie aan om anderen te 
helpen met hun familiegeschiedenis.

Als je met geloof op deze uitnodiging ingaat, zal je 
hart zich tot de vaderen wenden. De beloften aan 
Abraham, Isaak en Jakob zullen in je hart worden 
geplant. Je patriarchale zegen, waarin je afstamming 
staat vermeld, verbindt je met deze vaderen en zal 
meer voor je gaan betekenen. Je liefde en dank
baarheid voor je voorouders zullen toenemen. Je 
getuigenis van de Heiland zal sterker worden en je 
bekering tot Hem zal blijvender zijn. En ik beloof je 
dat je beschermd zult worden tegen de toenemende 
invloed van de tegenstander. Als je met je hart 
betrokken raakt bij dit heilige werk, zul je in je jeugd 
en je hele leven bescherming genieten.
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AUGUSTUS: HUWELIJK EN GEZIN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik het belang van 
het huwelijk en het gezin 
aan anderen uitleggen?
De meeste mensen krijgen wel eens de gelegenheid om anderen over waar
heden van evangelie te vertellen. Er zijn tegenwoordig veel tegenstrijdige 
opvattingen over het huwelijk en het gezin. Het is dan ook van des te groter 
belang de betekenis van het huwelijk en het gezin in het plan van onze hemelse 
Vader goed te kunnen uitleggen. Als we dat doen, dienen we onze geloofsop
vattingen bondig en eenvoudig uit te leggen, met de leiding van de Heilige 
Geest, zodat anderen de waarheden van het evangelie kunnen begrijpen.

Uw geestelijke voorbereiding

Maak gebruik van de volgende bronnen om het belang van het huwelijk en het gezin 
beter uit te kunnen leggen. Uw eigen ervaringen met het uitleggen van de leer aan 
anderen zullen u helpen er doeltreffend in te onderwijzen. Overweeg hoe de leeractivi
teiten in dit schema de jongeren kunnen leren onderwijzen.

‘Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld’, Liahona, november 2010, 129

Neil L. Andersen, ‘Geestelijke wervel
winden’, Liahona, mei 2014, 18–21

D. Todd Christofferson, ‘Waarom een 
huwelijk, waarom een gezin’, Liahona, 
mei 2015, 50–53

‘Huwelijk’, Trouw aan het geloof (2004), 
84–88

‘Eeuwig huwelijk’ en ‘Tempels en 
familiegeschiedenis’, Predik mijn evan
gelie (2004), 89–91

Hoe hebt u anderen uw 
geloof aangaande het 
huwelijk en het gezin dui
delijk gemaakt? Op welke 
manieren hebt u begrippen 
als het eeuwig huwelijk 
uitgelegd aan vrienden die 
geen lid van de kerk zijn?

Welke ervaringen en 
denkbeelden beïnvloeden 
de kijk van de jongeren op 
het huwelijk en het gezin? 
Hoe kunt u ze voorbe
reiden om de waarheden 
aangaande het huwelijk en 
het gezin aan anderen uit 
te leggen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Laat de jongeren vertellen hoe 
een familielid een toonbeeld van 
een evangeliebeginsel voor hen is 
geweest.

• Nodig iemand uit die een andere 
taal kan spreken (bij voorkeur een 
leerling uit de klas zelf) en laat hem 
of haar in die taal spreken. Laat de 

jongeren uitleggen hoe het luisteren 
naar een taal die ze niet kennen iets 
weg heeft van het luisteren naar leden 
van de kerk die evangeliewaarheden 
uitleggen aan anderen in woorden 
die ze wellicht niet kennen, zoals 
eeuwig huwelijk, verzegeling of celestiale 
koninkrijk.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren meer inzicht geven in hoe 
ze anderen het belang van het huwelijk en het gezin kunnen uitleggen. Kies er onder 
inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren of iemand hun 
al eens gevraagd heeft het standpunt 
van de kerk inzake het homohuwelijk 
uit te leggen. Hoe reageerden ze? Laat 
ze bepaalde alinea’s uit ouderling 
D. Todd Christoffersons toespraak 
‘Waarom een huwelijk, waarom een 
gezin’ of delen van ouderling Neil 
L. Andersens toespraak ‘Geestelijke 
wervelwinden’ lezen. Wat leren de 
jongeren daaruit over het belang 
van een huwelijk tussen een man 
en een vrouw? Moedig de jongeren 
aan om na te denken over of met 
een rollenspel te oefenen wat ze de 
volgende keer zullen zeggen als ze de 

gelegenheid krijgen hun overtuigin
gen inzake het huwelijk te uiten.

• Laat de jongeren vragen bedenken 
en op het bord zetten die andersge
lovigen mogelijk over het huwelijk 
en het gezin hebben, zoals ‘Waarom 
moet ik trouwen en kinderen krijgen?’ 
of ‘Waarom is het huwelijk voor een 
man en een vrouw?’ Vraag de jon
geren een paar van de genoteerde 
vragen te kiezen en naar antwoorden 
te zoeken in de Schriften (zie bijvoor
beeld de genoemde Schriftteksten 
bij de onderwerpen ‘Huwelijk’ en 
‘Gezin’ in Trouw aan het geloof en 

Onderwijstip

‘Een bespreking in kleine 
groepen kan de leerlin
gen die hun interesse 
en aandacht kwijtraken 
weer bij de les betrekken.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], 72.)
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in ‘Het gezin: een proclamatie aan 
de wereld’). Moedig de jongeren aan 
een antwoord van één minuut op de 
gekozen vragen voor te bereiden en 
daarbij woorden en zinsneden te ver
mijden die voor anderen moeilijk te 
begrijpen zijn, zoals celestiaal huwelijk 
of verzegeling. Geef ze de tijd om hun 
antwoorden met elkaar te bespreken.

• Laat de jongeren een  nieuwsartikel 
schrijven over het belang van het 
huwelijk en het gezin. Dit kan een 
kort artikel zijn voor bijvoorbeeld 
een schoolkrant of een blog. Vraag de 
jongeren aan de klas te vertellen wat 
ze hebben opgeschreven.

• Lees met de klas het onderwerp 
‘Gezin’ in Voor de kracht van de 
jeugd. Vraag de jongeren zich voor 
te bereiden om enkele leerstellin
gen die ze over het gezin hebben 
geleerd aan jeugdwerkkinderen 
uit te leggen. Ze kunnen de kinde
ren bijvoorbeeld onderwijzen aan 
de hand van de vraag: ‘Waarom is 

het gezin belangrijk?’ Laat ze een 
schema maken om het begrip een
voudig en kort uit te leggen. Regel 
met toestemming van de bisschop 
en het jeugdwerkpresidium dat de 
jongeren hun les kunnen geven. Vraag 
ze nadat ze de les hebben gegeven 
hoe ze dit evangeliebeginsel hebben 
overgebracht.

• Nodig met toestemming van de 
bisschop de voltijdzendelingen uit 
om aan de klas te vertellen hoe zij 
de leer van het huwelijk en het gezin 
aan anderen uitleggen. Deel de klas 
op in twee groepen en laat één groep 
zich voorbereiden om in het eeuwig 
huwelijk te onderwijzen en de andere 
groep in tempels en familiegeschiede
nis. Laat ze daarbij de leermiddelen 
in dit schema gebruiken (of andere 
die ze kunnen vinden). Nadat ze een 
eenvoudige en korte uitleg van hun 
onderwerp hebben voorbereid, vraagt 
u de jongeren de leer die ze hebben 
bestudeerd aan iemand uit de andere 
groep uiteen te zetten.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze het belang van 
het huwelijk en het gezin aan anderen kunnen uitleggen? Wat voor gevoelens of inge
vingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus Christus nodigde 
zijn toehoorders uit om in 
geloof te handelen en de 
waarheden na te leven die 
Hij hun leerde. Bij al zijn 
onderricht hielp Hij zijn 
volgelingen bovenal het 
evangelie met heel hun 
hart na te leven. Hoe kunt 
u de jongeren helpen in 
geloof te handelen naar 
wat ze leren?
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Tempelhuwelijk’ (MormonNewsroom.org)

De leden van de kerk geloven dat een huwelijk 
dat in de tempel wordt voltrokken voor eeuwig 
wordt ‘verzegeld’ of gezegend. De overtuiging 
dat het gezin na de dood als een bewust, liefdevol 
geheel blijft voortbestaan, met de huwelijksband 
en de band tussen ouders en kinderen intact, is een 
basisbeginsel voor de leden van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Als een echtpaar is getrouwd en in een tempel is 
verzegeld, zijn de kinderen die het vervolgens krijgt 
bij de geboorte automatisch aan het paar verzegeld. 
Kinderen die vóór de verzegeling van de ouders zijn 
geboren, kunnen later in de tempel aan hun ouders 
verzegeld worden. Ook geadopteerde kinderen kun
nen aan de adoptieouders worden verzegeld.

De idee van het eeuwige gezin komt uit de Schrif
ten en hedendaagse openbaring. In Matteüs 16:19 

in het Nieuwe Testament staat bijvoorbeeld wat 
Jezus Christus tegen de apostel Petrus zei: ‘Ik zal u 
de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, 
en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn 
in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, 
zal ontbonden zijn in de hemelen.’ De kerk stelt het 
woord ‘binden’ gelijk met ‘verzegelen’.

Volgens een onderzoek in een artikel uit het jaar 
2000 in de Los Angeles Times, ‘zijn mormoonse 
tempelhuwelijken in deze tijd van echtscheidingen 
een rots in de branding’, met een echtscheidings
percentage van slechts zes procent. Een ander 
onderzoeksrapport uit 1993 in Demography Maga
zine, concludeerde dat leden van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen die 
in een van de tempels van de kerk trouwen, van 
alle Amerikanen de minste kans hebben op een 
echtscheiding.
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AUGUSTUS: HUWELIJK EN GEZIN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Welke mogelijkheden zijn er om 
thuis te leren en te onderwijzen?
De ideale plek om evangeliebeginselen te leren, te bespreken en toe te passen is 
thuis. Hedendaagse profeten hebben gezinnen aangespoord de hoogste priori
teit te geven aan gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie en  onderwijs, en 
opbouwende gezinsactiviteiten.

Uw geestelijke voorbereiding

Maak gebruik van de volgende bronnen om de jongeren erop voor te bereiden evangelie
waarheden thuis te onderwijzen en te leren. Uw eigen ervaringen zullen u helpen de 
jongeren doeltreffend les te geven. Overweeg hoe de leeractiviteiten in dit schema u 
kunnen helpen om de jongeren aan te moedigen.

Mosiah 4:14–15; LV 68:25–28 (ouders 
hebben de plicht om hun kinderen in 
het evangelie te onderwijzen)

M. Russell Ballard, ‘De gezins
raad’, Liahona, mei 2016, 63–65

Quentin L. Cook, ‘De Heer is mijn 
Licht’, Liahona, mei 2015, 62–66

Tad R. Callister, ‘Ouders zijn de 
voornaamste evangelieonderwijzers 
van hun kinderen’, Liahona, november 
2014, 32–34

‘Gezinsavond’, Trouw aan het geloof 
(2004), 67–68

‘Gezinsgebed’, Trouw aan het geloof, 
48–49

‘Belang van dagelijkse Schriftstudie’, 
Trouw aan het geloof, 146–147

‘Het gezin en de kerk’, Handboek 2: de 
kerk besturen (2010), 1.4

Video: ‘Een door de hemel geïnspi
reerd programma’

Welke ervaringen hebt u 
gehad met het leren van en 
onderwijzen in het evan
gelie bij u thuis? Wat kunt 
u de jongeren daarover 
vertellen?

Hoe kunt u de jongeren 
ertoe inspireren om het 
evangelie thuis leren 
aan te moedigen? Welke 
beloofde zegeningen 
kunnen een inspirerende 
uitwerking op ze hebben?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe ze gedu
rende de week hebben toegepast wat 
ze in de les van vorige week hebben 
geleerd.

• Vraag de jongeren zich voor te stel
len dat ze ouders zijn. Welke verant
woordelijkheden hebben ze jegens 
hun kinderen? Laat een leerling die 

op het bord zetten en vraag de jonge
ren te zoeken naar nog meer taken in 
Mosiah 4:14–15 en Leer en Verbonden 
68:25–28. Welke gelegenheden heb
ben ouders om de taken te vervullen 
die in deze verzen staan beschreven? 
Wat kunnen de jongeren doen om te 
helpen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren helpen zich voor te bereiden en 
gelegenheden te zoeken om het evangelie bij hun thuis te leren en erin te onderwijzen. 
Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de leerlingen ouderling 
M. Russell Ballards toespraak ‘De 
gezinsraad’ door te lezen en te zoeken 
naar raad die op hen als kinderen in 
een gezin van toepassing is. Laat ze 
die raad markeren. Vraag de jongeren 
wat ze onder het lezen vooral opge
vallen is. Welk advies geeft ouderling 
Ballard met betrekking tot techno
logie? Hoe kunnen de jongeren hun 
ouders en de rest van het gezin tijdens 
de gezinsraad steunen? U kunt de 
jongeren als rollenspel een gezinsraad 
laten houden om er vertrouwd mee te 
raken.

• Laat de jongeren in ouderling 
Quentin L. Cooks toespraak ‘De Heer 
is mijn Licht’ het deel ‘De juiste tijd 
thuis’ lezen. Wat kunnen de jonge
ren van het voorbeeld van Vaughn 

Kimball en zijn familie leren? Wat 
hebben de jongeren van hun ouders 
geleerd? Hoe gaan ze bij hun thuis 
mee leren en onderwijzen?

• Laat de jongeren de verhalen van 
broeder Tad R. Callister lezen over wat 
hij zoal van zijn ouders heeft geleerd. 
(Zie ‘Ouders zijn de voornaamste 
evangelieonderwijzers van hun kinde
ren’, Liahona, november 2014, 32–34.) 
Vertel desgewenst verhalen over uzelf 
en vraag de jongeren wat ze van hun 
ouders aan levens lessen meegekregen 
hebben. Waarom zijn ouders de ‘voor
naamste evangelie onderwijzers’ van 
hun kinderen?

• Vertoon the video ‘Een door de 
hemel geïnspireerd programma’ 
en laat de jongeren opletten tegen 

Evangeliestudiemethoden

Schriftstudie gaat voor 
de meeste mensen niet 
vanzelf, net zomin als 
pianospelen of schilderen 
dat doet. Effectieve Schrift
studie vereist doorgaans 
de ontwikkeling van 
bepaalde vaardigheden. 
De beschreven evangelie
studiemethoden in deze 
leerschema’s kunnen 
van de jongeren ijve
rige evangelieleerlingen 
maken. Wijs de jongeren 
op die studiemethoden en 
moedig ze aan die bij hun 
individuele studie van het 
evangelie te gebruiken.
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welke gevaren ze beschermd kunnen 
worden en welke kracht personen 
en gezinnen kunnen opdoen die het 
evangelie samen bestuderen. Vraag 
de jongeren ‘Gezinsavond’ in Trouw 
aan het geloof te lezen en een eenvou
dig schema voor een gezinsavondles 
over een zelf te kiezen onderwerp te 
maken. Nodig de jongeren uit elkaar 
in een volgende les de les te geven die 
ze hebben voorbereid.

• Lees met de klas de zevende alinea 
van ‘Het gezin: een proclamatie aan 
de wereld’. Vraag de jongeren op 
het bord te zetten welke beginselen 
ten grondslag liggen aan een geluk
kig en hecht gezin. Laat de jongeren 
enkele ontspannende activiteiten 
noemen die ze graag met de rest 
van hun gezin doen. Vraag ze welke 
evangelie waarheden of beginselen ze 
door die activiteiten hebben geleerd. 
Samen een maaltijd bereiden kan 
bijvoorbeeld dienstbaarheid en liefde 

in de hand werken, of samen sporten 
geduld en doorzettingsvermogen 
kweken. Moedig de jongeren aan 
om ontspannende activiteiten voor 
hun gezin te plannen en met hen te 
bespreken wat die activiteiten met het 
evangelie te maken hebben.

• Laat de jongeren met ideeën komen 
die de gezinsleden aanmoedigen om 
samen te bidden en de Schriften te 
bestuderen. Bespreek de zegeningen 
die gezinnen daardoor deelachtig 
worden. De jongeren kunnen ‘Gezins
gebed’ en ‘Belang van dagelijkse 
Schriftstudie’ in Trouw aan het geloof 
lezen om ideeën op te doen. Doe 
een rollenspel waarin een jongere 
een ouder aanmoedigt om als gezin 
regelmatig te bidden en de Schriften 
te bestuderen. Vraag de jongeren 
welke ervaringen ze met gezinsgebed 
en gezamenlijke Schriftstudie hebben 
gehad.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze zich erop kun
nen voorbereiden en gelegenheden kunnen zoeken om het evangelie bij hun thuis te 
leren en erin te onderwijzen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de leerlingen aan om op de zegeningen te letten die komen door samen met 
hun familieleden over het evangelie te leren door gebed, Schriftstudie, gezinsavond of 
ontspannende activiteiten. 

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus Christus nodigde 
zijn toehoorders uit om in 
geloof te handelen en de 
waarheden na te leven die 
Hij hun leerde. Hoe kunt u 
de jongeren ertoe inspi
reren dat ze nu en in de 
toekomst in hun gezin het 
evangelie willen leren?
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Geselecteerde bronnen

Fragment uit Tad R. Callister, ‘Ouders zijn de voornaam
ste evangelieonderwijzers van hun kinderen’, Liahona, 
november 2014, 32

Ben Carson zei over zichzelf: ‘Ik was de slechtste 
leerling van de hele vijfde klas.’ Op een dag kreeg 
Bens klas een rekentoets met 30 opgaven. De leer
ling achter hem keek Bens sommen na en gaf ze aan 
hem terug. De leerkracht, juf Williamson, noemde 
de leerlingen daarna één voor één bij naam voor het 
aantal goede antwoorden. Uiteindelijk kwam Ben 
aan de beurt. Uit schaamte mompelde hij het ant
woord. Juf Williamson dacht dat hij ‘9’ had gezegd 
en gaf te kennen dat Ben met een score van 9 van 
de 30 aardig vooruit was gegaan. De leerling achter 
Ben riep toen uit: ‘Niet negen! […] Hij heeft er geen 
één […] goed.’ Ben zei dat hij wel door de grond 
wilde zakken.

In diezelfde periode kampte Bens moeder, Sonya, 
met haar eigen obstakels. Ze kwam uit een gezin 
van 24 kinderen, had maar een paar jaar basisschool 
gehad en kon niet lezen. Ze trouwde toen ze dertien 
was, scheidde later en had twee zoons die ze in de 
getto’s van Detroit grootbracht. Toch was ze erg 
gebrand op zelfredzaamheid en geloofde ze sterk 
dat God haar en haar zoons zou helpen als zij hun 
deel deden.

Op een dag kwam er een keerpunt in haar leven en 
dat van haar zoons. Ze had gemerkt dat succesvolle 

mensen bij wie ze het huis schoonmaakte thuis 
een bibliotheek hadden — ze lazen. Na haar werk 
kwam ze thuis en zette de tv uit waar Ben en zijn 
broer naar zaten te kijken. Ze zei iets in de volgende 
trant: ‘Jongens, jullie kijken te veel televisie. Vanaf 
nu mogen jullie drie programma’s per week kijken. 
In jullie vrije tijd ga je naar de bibliotheek — je leest 
twee boeken per week en geeft me een verslag.’

De jongens waren geschokt. Ben zei dat hij in zijn 
leven nog nooit een boek had gelezen behalve als 
dat voor school moest. Ze protesteerden, ze klaag
den, ze bakkeleiden, maar dat haalde niets uit. 
Daarop mijmerde Ben: ‘Zij bepaalde wat er moest 
gebeuren. Ik vond de regel maar niks, maar haar 
vastberadenheid om ons vooruit te helpen, heeft 
mijn leven veranderd.’

En wat een verandering heeft dat teweeggebracht. 
Hij eindigde als een van de besten op de basis
school. Hij ging studeren aan de Yale University 
met een studiebeurs, daarna aan de medische 
faculteit van de Johns Hopkins University, waar 
hij op 33 jarige leeftijd hoofd van de afdeling 
kinderneurochirurgie werd. Hoe was dat moge
lijk? Grotendeels door een moeder die, onder zeer 
ongunstige omstandigheden, haar roeping als ouder 
grootmaakte. [Zie Ben Carson, Gifted Hands: The Ben 
Carson Story (1990).]
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘[Denk na] over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden Gods  onderhouden’ 
(Mosiah 2:41).

Door de leerschema’s in deze module krijgen de jongeren meer inzicht in hoe gehoor
zaamheid aan de geboden van onze hemelse Vader invloed heeft op hun geluk in dit 
leven en op hun vooruitgang naar het eeuwige leven in de komende wereld. In deze 
module leren de jongeren ook hoe ze anderen ertoe kunnen inspireren om de geboden 
te begrijpen en te gehoorzamen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe kan ik door de geboden na te leven meer op mijn hemelse Vader lijken?
Hoe kan ik anderen mijn normen duidelijk maken?
In hoeverre beïnvloedt het onderhouden van de geboden mijn vermogen om het evangelie te leren?
Hoe kan ik anderen ertoe inspireren om de geboden te gehoorzamen?
Welke zegeningen belooft onze hemelse Vader als ik de geboden gehoorzaam?

September: Geboden
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SEPTEMBER: GEBODEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik door de geboden 
na te leven meer op mijn 
hemelse Vader lijken?
De geboden zijn aanwijzingen van een liefhebbende hemelse Vader om ons te 
helpen meer op Hem te lijken. Door de geboden maakt onze hemelse Vader 
ons zijn wil voor ons bekend en toont Hij ons hoe wij elkaar moeten liefhebben 
en de natuurlijke mens overwinnen. Gehoorzaamheid aan de geboden bereidt 
ons voor om in de tegenwoordigheid van God terug te keren en het eeuwige 
leven te verkrijgen. Wanneer we dat begrijpen, zien we de geboden als een 
zegen en niet als een last.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren de bedoelingen van Gods geboden beter doen begrijpen?

Deuteronomium 10:12–13; LV 82:8–10 
(de geboden maken ons Gods wil 
voor ons duidelijk)

Matteüs 22:34–40 (ons is geboden om 
lief te hebben)

Johannes 14:15; 1 Johannes 5:1–3 (wij 
gehoorzamen de geboden omdat we 
God liefhebben)

LV 88:22 (om de celestiale heerlijkheid 
te ontvangen, moeten we de celestiale 
wet naleven)

LV 93:20 (als we de geboden onder
houden, ontvangen we uiteindelijk 
van Gods volheid)

Dieter F. Uchtdorf, ‘Vergeet mij niet’, 
Liahona, november 2011, pp. 120–123

D. Todd Christofferson, ‘“Allen, die 
Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik”’, 
Liahona, mei 2011, pp. 97–100

‘Gehoorzaamheid’, Trouw aan het 
geloof (2004), pp. 54–55

Hoe is uw begrip van de 
geboden door de jaren 
heen toegenomen? Welke 
veranderingen hebt u bij 
uzelf opgemerkt door uw 
streven om de geboden na 
te leven?

Met welke  moeilijkheden 
krijgen de jongeren te 
maken bij hun streven 
om de geboden te onder
houden? Hoe worden zij 
gezegend als ze de bedoe
lingen van Gods geboden 
begrijpen? Wat komen zij 
over onze hemelse Vader 
te weten als ze zijn gebo
den bestuderen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Laat de jongeren een lofzang 
opzoeken over iets wat ze onlangs 
hebben geleerd (wijs ze op het 
‘Register op onderwerp’ achterin het 
zangboek). Vraag ze een regel uit de 
lofzang voor te lezen en uit te leggen 
waarom ze een beginsel van het evan
gelie daardoor beter begrijpen.

• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat ze op een bergweg rijden, vlak 
langs een steile afgrond, met een 
vangrail aan de zijkant van de weg. 
Vraag ze met een medeleerling de vol
gende vragen te bespreken: in welke 
opzichten zijn de geboden van de 
Heer als de vangrail? In welke opzich
ten zijn ze als de weg? Laat ze hun 
gedachten aan de klas verwoorden.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien hoe de geboden ons 
helpen om meer op onze hemelse Vader te lijken. Kies er onder inspiratie van de Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn.

• Zet een aantal tekstverwijzingen 
op het bord die toelichten waarom 
we geboden hebben (zoals die in dit 
schema en andere die u kunt beden
ken). Lees de Schriftteksten met de 
klas en bespreek wat onze hemelse 
Vader ons door de geboden wil leren. 
Laat de jongeren deze verzen desge
wenst in hun Schriften markeren en in 
de kantlijn samenvatten wat ze uit het 
vers leren. Laat de jongeren zien hoe 
ze een tekstenreeks kunnen maken in 
hun Schriften (zie Onderwijzen — geen 
grotere roeping, p. 58).

• Zet op het bord: ‘Waarom heeft 
God ons geboden gegeven?’ Laat de 
jongeren Leer en Verbonden 82:8–10 
lezen en mogelijke antwoorden op de 

vraag bespreken. Vraag de jongeren 
waarom het in hun ogen belangrijk is 
om de bedoelingen achter de geboden 
van onze hemelse Vader te kennen. 
Lees als onderdeel van deze bespre
king de alinea aan het begin van dit 
leerschema of lees de paragraaf ‘Ten 
vierde: vergeet niet het “waarom” van 
het evangelie’ uit de toespraak ‘Ver
geet mij niet’ van president Dieter F. 
Uchtdorf.

• Vraag de ene helt van de klas de 
eerste alinea te lezen van ouderling 
D. Todd Christoffersons toespraak 
‘“Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en 
tuchtig Ik”’, en de andere helft de 
tweede alinea. Laat ze in hun alinea 
zoeken naar antwoorden op de vraag: 

Evangeliestudiemethoden

Een tekstenreeks maken. 
In de eerste leeractiviteit 
in dit gedeelte worden 
de jongeren aangemoe
digd om een tekstenreeks 
te maken, ofwel in de 
kantlijn van hun Schriften 
verwijzingen te noteren 
naar andere verzen met 
vergelijkbare beginselen. 
Met deze evangeliestudie
methode kunnen zij 
verbanden tussen ver
schillende passages in de 
Schriften ontdekken. Spoor 
de jongeren aan dit bij hun 
individuele Schriftstudie 
te doen om hun begrip van 
andere evangelieonder
werpen te vergroten.
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‘Waarom heeft God ons geboden 
gegeven?’ Bespreek wat ze hebben 
gevonden. Laat de jongeren een 
opsomming maken van de eigen
schappen die God heeft. Vraag ze 
daarna welke geboden hen kunnen 
helpen die eigenschappen te ontwik
kelen en meer op onze hemelse Vader 
te lijken.

• Vraag de klas de tien geboden (zie 
Exodus 20:3–17) en andere geboden 

die ze kennen op het bord te zetten. 
Laat de jongeren in koppels of kleine 
groepjes bespreken waarom onze 
hemelse Vader ons naar hun idee elk 
van deze geboden heeft gegeven. Laat 
ze daarna Matteüs 22:34–40 lezen 
en bespreken hoe elk gebod op het 
bord ons kan helpen onze liefde voor 
God en liefde voor onze naaste te 
ontwikkelen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe we door de geboden 
te onderhouden meer op onze hemelse Vader gaan lijken? Wat voor gevoelens of inge
vingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren te overdenken wat ze vandaag hebben geleerd. Hoe beïnvloedt dat 
hun kijk op Gods geboden? Hoe kan dit hun houding ten opzichte van gehoorzaamheid 
aan de geboden beïnvloeden? Hoe kan het hun keuzes beïnvloeden? Moedig ze aan hun 
gedachten in een dagboek op te schrijven.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Toen de Heiland zijn disci
pelen uitnodigde om zijn 
geboden te onderhouden, 
deed Hij dat met onge
veinsde liefde. Op welke 
manieren kunt u de jonge
ren, met liefde, lesgeven 
over het onderhouden van 
de geboden?
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Geselecteerde bronnen

Uit: D.Todd Christofferson, ‘“Allen, die Ik liefheb, bestraf 
Ik en tuchtig Ik”’, Liahona, mei 2011, pp. 97–100

Onze hemelse Vader is een God met hoge ver
wachtingen. Zijn Zoon, Jezus Christus, spreekt zijn 
verwachtingen voor ons als volgt uit: ‘Ik wil dat gij 
volmaakt zijt zoals Ik, of zoals uw Vader die in de 
hemel is, volmaakt is’ (3Nephi 12:48). Hij stelt voor 
ons te heiligen opdat wij ‘celestiale heerlijkheid 
[kunnen] verdragen’ (LV 88:22) en ‘in zijn tegen
woordigheid [kunnen] wonen’ (Mozes 6:57). Hij 
weet wat de vereisten zijn en daarom geeft Hij ons, 
om onze zielsverandering mogelijk te maken, gebo
den en verbonden, de gave van de Heilige Geest, en 
bovenal, de verzoening en de opstanding van zijn 
geliefde Zoon.

Gods doel met dit alles is dat wij, zijn kinderen, in 
staat mogen zijn om de grootste vreugde te ervaren, 
voor eeuwig bij Hem te zijn, en te worden zoals 
Hij. Enkele jaren geleden heeft ouderling DallinH. 
Oaks uitgelegd: ‘Het laatste oordeel is niet slechts 
een evaluatie van een totaal aan goede en slechte 
daden — wat we hebben gedaan. ‘Het is een erken
ning van de uiteindelijke uitwerking van onze 
daden en gedachten — wat we zijn geworden. Het is 
niet genoeg als iemand alleen maar plichtmatig doet 
wat hij moet doen. De geboden, verordeningen en 
verbonden van het evangelie zijn geen lijst van stor
tingen op de een of andere hemelse bankrekening. 
Het evangelie van Jezus Christus is een plan dat 
ons leert hoe we kunnen worden wat onze hemelse 
Vader van ons verwacht.’ [Zie DallinH. Oaks, 
‘Opdracht tot wording’, Liahona, januari 2001, p. 40.] 

Uit: Robert D. Hales, ‘Indien gij het leven wilt bin
nengaan, onderhoud de geboden’, De Ster, juli 1996, 
pp. 33–35

Sommigen zullen zich wellicht afvragen: ‘Waarom 
heeft de Heer geboden gegeven?’ In raadsvergade
ringen in het voorsterfelijk bestaan besloot Hij dat 

wij, zijn geestkinderen, geboden zouden krijgen 
tijdens ons sterfelijk bestaan. Jehova, het eerstgebo
ren geestkind van onze hemelse Vader, zei: ‘Wij zul
len naar beneden gaan […] en wij zullen een aarde 
maken waarop dezen [Gods andere geestkinderen] 
kunnen wonen;

‘en wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of 
zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook 
zal gebieden;

‘en aan hen die hun eerste staat behouden, zal wor
den toegevoegd’ (Abraham 3:24–26).

Deze geboden zijn liefdevolle aanwijzingen die God 
onze Vader ons heeft gegeven voor ons lichamelijke 
en geestelijke welzijn en geluk tijdens ons sterfelijk 
bestaan. De geboden maken ons de wil van God 
kenbaar met betrekking tot onze eeuwige vooruit
gang. En zij testen onze gewilligheid om gehoor
zaam te zijn aan zijn wil.

De geboden zijn geen last of een belemmering. Elk 
gebod van de Heer is gegeven voor onze ontwikke
ling, vooruitgang en groei. De profeet Joseph Smith 
heeft gezegd: ‘Omdat God ons geluk voor ogen 
heeft […] zal Hij nooit een verordening instellen of 
zijn volk een gebod geven dat niet gericht is op het 
geluk dat Hij bedoelt.’ (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, samengesteld door Joseph Fielding Smith 
[1976], p. 256.)

Ik houd van de geboden van de Heer! Zij leiden 
en beschermen ons en maken het ons mogelijk om 
terug te keren in de tegenwoordigheid van onze 
hemelse Vader. Indien we getrouw de geboden 
onderhouden, ontvangen we de belofte van de 
zegeningen van het eeuwige leven. Het eeuwige 
leven, ‘de grootste van alle gaven Gods’ (LV 14:7), is 
te worden verhoogd en voor alle eeuwigheid in de 
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en zijn 
Zoon Jezus Christus te zijn. Hij wil graag dat we bij 
Hem terugkeren.
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SEPTEMBER: GEBODEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen mijn 
normen duidelijk maken?
Anderen vragen ons vaak naar onze normen. We kunnen voorbereid zijn om 
hun vragen te beantwoorden en getuigen van de zegeningen die voortvloeien 
uit gehoorzaamheid aan Gods geboden. Op die manier kunnen wij een licht 
voor de wereld zijn.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren doen begrijpen hoe ze vragen over de normen van de kerk kunnen beantwoorden?

Romeinen 1:16; 2 Timoteüs 1:7–8; 
2 Nephi 8:7 (schaam je niet voor het 
evangelie van Jezus Christus)

1 Timoteüs 4:12 (wees een voorbeeld 
voor de gelovigen)

3 Nephi 11:29 (de geest van twisten is 
van de duivel)

LV 11:21; 84:85; 100:5–8 (de Heer zal 
ons ingeven wat we moeten zeggen)

Thomas S. Monson, ‘Voorbereiding 
brengt zegeningen’, Liahona, mei 2010, 
pp. 64–67

‘Gehoorzaamheid’, Trouw aan het 
geloof (2004), pp. 54–55

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren naar een recente 
ervaring die iets bevestigde wat ze 
over het evangelie leren.

• Laat de jongeren een lijst met 
vragen maken die vrienden of 

familieleden hun over de normen of 
geboden van de Heer hebben gesteld. 
Hoe legden de jongeren hun normen 
uit? Wat hadden ze liever anders wil
len doen?

Welke vragen hebben 
anderen u over uw nor
men gesteld? Hoe hebt 
u ze duidelijk gemaakt 
waarom u naar die nor
men leeft?

Met welke situaties heb
ben de jongeren te maken 
waardoor ze hun normen 
aan anderen moeten uit
leggen? Waarom kan dat 
wel eens moeilijk voor hen 
zijn? Wat kunt u doen om 
ze op die situaties voor te 
bereiden?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren helpen hoe ze hun normen aan 
anderen kunnen uitleggen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die 
voor uw klas het beste zijn. Houd tijd vrij om de jongeren te laten oefenen hun normen 
aan elkaar uit te leggen.

• Neem meerdere exemplaren van 
de New Era of Liahona mee naar de 
klas. Laat de jongeren in deze tijd
schriften zoeken naar verhalen over 
mensen die voor hun normen moes
ten opkomen of die anderen moesten 
uitleggen. Laat ze vertellen wat ze 
van die verhalen leren. (In de week 
vóór de les kunt u enkele nummers 
van de kerkelijke tijdschriften door
zoeken op artikelen die bij uitstek 
relevant zijn voor de jongeren die u 
lesgeeft.) Hebben de jongeren zelf iets 
dergelijks meegemaakt waar ze over 
kunnen vertellen? Wat leren ze uit die 
ervaringen waardoor ze beter in staat 
zijn hun normen aan anderen uit te 
leggen?

• Geef elke jongere een kopie van 
president Thomas S. Monsons 
toespraak ‘Voorbereiding brengt 
zegeningen’. Vraag de leerlingen de 
toespraak snel door te nemen, op 
zoek naar de kerkelijke normen die 
hij uitlegt (zoals fatsoenlijke kleding, 
eerlijkheid en het woord van wijs
heid). Laat elke jongere een van deze 
normen kiezen, lezen wat president 
Monson erover zegt, en aan de klas 
vertellen hoe president Monson de 
norm uitlegt en wat ze verder kunnen 

gebruiken om anderen die norm dui
delijk te maken.

• Vraag elke leerling een van de 
Schriftteksten in dit leerschema te 
lezen. Laat de jongeren zoeken naar 
woorden en zinsneden die aangeven 
met welke houding we onze normen 
aan anderen dienen uit te leggen. Zie 
erop toe dat iedere jongere een exem
plaar van Voor de kracht van de jeugd 
heeft. Laat ze een van de normen 
in het boekje kiezen, erover lezen, 
en plannen wat ze kunnen zeggen 
als een vriend of vriendin hun iets 
vraagt te doen wat tegen die norm 
ingaat. Hoe zouden de jongeren hun 
vrienden duidelijk maken waarom ze 
ervoor kiezen om volgens de normen 
van de Heer te leven?

• Laat de jongeren de tweede ali
nea van ‘Gehoorzaamheid’ in Trouw 
aan het geloof lezen (pp. 54–55). Hoe 
zouden ze met de informatie in deze 
alinea een vriend of vriendin ant
woorden die zegt dat de geboden te 
beperkend zijn? Met welke Schrift
teksten, voorbeelden of persoonlijke 
ervaringen kunnen ze hun vriend of 
vriendin de bedoelingen van Gods 
geboden duidelijk maken?

Onderwijstip

‘Uw belangrijkste doel is 
dat anderen het evangelie 
leren kennen, niet dat u 
indrukwekkende presen
taties geeft. Dat betekent 
dat u de leerlingen de kans 
geeft om elkaar te onder
wijzen.’ (Onderwijzen — 
geen grotere roeping [1999], 
p. 64.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland kende zijn 
volgelingen, hun inte
resses en hun hoop en 
verlangens. Hoe kunt u 
de jongeren leren kennen 
die u lesgeeft? Hoe zal dat 
de manier beïnvloeden 
waarop u ze lesgeeft?

Geef de jongeren na deze leeractiviteiten de tijd om als oefening hun normen aan elkaar 
uit te leggen. Ze kunnen bijvoorbeeld een rollenspel doen van situaties die ze meemaken 
of opschrijven hoe ze hun vrienden duidelijk zouden maken waarom ze ervoor kiezen 
om volgens de normen van de Heer te leven.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze anderen hun 
normen duidelijk kunnen maken? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekre
gen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onder
werp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren aan een situatie te denken waarin ze de gelegenheid krijgen om hun 
normen aan anderen uit te leggen. Wat hebben ze in deze les geleerd om dat doeltref
fend te doen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Thomas S. Monson, ‘Voorbereiding brengt zegenin
gen’,  Liahona, mei 2010, pp. 64–67

Bereid je nu al voor op een tempelhuwelijk, naast 
een zending. Op een goede manier met anderen 
uitgaan maakt deel uit van die voorbereiding. In 
culturen waar uitgaan of verkering geaccepteerd 
is, wacht je met afspraakjes tot je zestien jaar bent. 
‘Niet alle tieners gaan uit en sommigen willen dat 
zelfs niet. […] Als je met uitgaan begint, ga dan in 
groepsverband of samen met een ander stel uit. […] 
Zorg dat je ouders kennismaken met wie je uitgaat.’ 
Omdat verkering een stukje voorbereiding op het 
huwelijk is, moet je alleen uitgaan met iemand die 
hoge normen heeft.’ [Voor de kracht van de jeugd 
(boekje, 2001), pp. 24, 25.]

Bezoek plaatsen waar een goede sfeer heerst, waar 
je niet aan verleidingen wordt blootgesteld.

Een wijze vader zei eens tegen zijn zoon: ‘Als je ooit 
ergens bent waar je niet hoort te zijn, maak dan dat 
je wegkomt!’ Goed advies voor ons allemaal.

De dienstknechten van de Heer hebben ons altijd 
de raad gegeven om ons fatsoenlijk te kleden, uit 
respect voor onze hemelse Vader en voor onszelf. 
Met je kleding zend je signalen uit naar anderen en 
beïnvloed je vaak je eigen en hun gedrag. Kleed je 
zo dat je het beste in jezelf en anderen om je heen 
laat uitkomen. Mijd uitersten in kleding en uiterlijk, 
met inbegrip van tatoeages en piercings.

Iedereen heeft goede vrienden nodig. Je vrienden 
zullen je denken en je gedrag sterk beïnvloeden, 
net zo goed als jij dat bij hen doet. Wanneer jij en je 
vrienden praten over de waarheden die jullie met 
elkaar gemeen hebben, kunnen jullie elkaar verster
ken en aanmoedigen. Wees vriendelijk voor anderen 
en respecteer ze. Veel mensen zijn lid van de kerk 
geworden door vrienden die ze voor kerkactivitei
ten hadden uitgenodigd.[…]

Je taalgebruik en woordenkeus onthullen veel over 
het imago dat je wilt uitstralen. Gebruik taal die 
anderen opbouwt en versterkt. Godslasterlijke, vul
gaire of grove taal en ongepaste of schuine grappen 
zijn een belediging voor de Heer. Misbruik nooit 
de naam van God of Jezus Christus. De Heer heeft 
gezegd: ‘Gij zult de naam van de Here, uw God, niet 
ijdel gebruiken.’ [Exodus 20:7.]

Onze hemelse Vader heeft ons aangeraden om te 
streven naar al wat ‘deugdzaam, liefelijk, of eer
zaam, of prijzenswaardig is.’ [Geloofsartikelen 1:13.] 
Alles wat je leest, waar je naar luistert of naar kijkt, 
heeft invloed op je.

Pornografie is in het bijzonder gevaarlijk en ver
slavend. Nieuwsgierig kijken naar pornografie kan 
aanzetten tot een verslavende gewoonte die tot 
stuitender materiaal en seksuele overtreding leidt. 
Mijd pornografie tegen elke prijs.

Wees niet bang om een bioscoopzaal uit te lopen, de 
tv uit te zetten of een andere radiozender op te zoe
ken als er iets gebracht wordt dat niet aan de normen 
van je hemelse Vader voldoet. Kortom, als je twijfelt 
of een bepaalde film, een boek of welke andere vorm 
van amusement dan ook gepast is, kijk er dan niet 
naar, lees het niet, doe er niet aan mee.[…]

Drugs, misbruik van op recept verkrijgbare genees
middelen, alcohol, koffie, thee en tabaksproducten 
vernietigen je lichamelijke, mentale en geestelijke 
welzijn. Elke vorm van alcohol is schadelijk voor je 
geest en je lichaam. Tabak kan verslavend werken, je 
longen verzwakken en je leven bekorten.

Muziek kan je dichter tot je hemelse Vader brengen. 
Ze is geschikt om te onderwijzen, te verheffen, te 
inspireren en te verenigen. Maar muziek kan, door 
haar tempo, ritme, intensiteit en teksten, ook je gees
telijke gevoeligheid afstompen. Je kunt het je niet 
veroorloven je geest te vullen met slechte muziek.
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SEPTEMBER: GEBODEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

In hoeverre beïnvloedt 
het onderhouden van de 
geboden mijn vermogen om 
het evangelie te leren?
Om het evangelie te leren hebben we de inspiratie van de Heilige Geest nodig. 
De Heilige Geest kan ons verstand verlichten en van evangeliewaarheden 
getuigen. Om voor zijn invloed in aanmerking te komen, moeten we gehoor
zaam zijn aan de geboden. Als we gehoorzaam zijn aan de beginselen die we 
leren, bereiden we ons voor om meer waarheid van de Heer te ontvangen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de 
jongeren helpen inzien in hoeverre het onderhouden van de geboden hun vermogen 
beïnvloedt om het evangelie te leren?

Daniël 1 (Daniël en zijn metgezellen 
worden voor hun gehoorzaamheid 
gezegend met wijsheid en inzicht); zie 
ook de video ‘God gaf hun kennis’

Johannes 7:17 (als we Gods wil doen, 
zullen wij zijn leer kennen)

2 Nephi 28:30; LV 42:61; 50:24 (als we 
luisteren naar de Heer, ontvangen we 
meer licht en kennis)

LV 76:5–10 (de Heer eert wie Hem 
dienen)

Thomas S. Monson, ‘Door gehoor
zaamheid ontvangen we zegeningen’, 
Liahona, mei 2013

Henry B. Eyring, ‘Een levend getuige
nis’, Liahona, mei 2011, pp. 125–128

Richard G. Scott, ‘Hoe u voor uzelf 
openbaring en inspiratie ontvangt’, 
Liahona, mei 2012, pp. 45–47

Hoe heeft het onderhou
den van de geboden u 
geholpen als leerling van 
het evangelie? Welke erva
ringen hebt u gehad met 
gehoorzaamheid waarover 
u de jongeren in uw klas 
kunt vertellen?

Hoe kunt u de jongeren 
helpen het verband te zien 
tussen gehoorzaamheid en 
de inspiratie van de Geest?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Ga na of de jongeren vragen of 
opmerkingen hebben over wat ze in 
hun andere klassen hebben geleerd. 
Vraag ze naar persoonlijke ervaringen 
of indrukken die ze door wat ze leren 
hebben opgedaan.

• Zet op het bord: ‘In hoeverre beïn
vloedt gehoorzaamheid mijn vermo
gen om het evangelie te leren?’ Laat 
de jongeren even over deze vraag 
nadenken en vraag ze dan naar hun 
gedachten. Moedig ze aan om tijdens 
de les over deze vraag te blijven 
nadenken.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren doen inzien hoe ze door hun 
gehoorzaamheid aan de geboden het evangelie beter kunnen leren. Kies er onder inspi
ratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn.

• Geef de leerlingen een kopie van 
de eerste elf alinea’s van de toespraak 
‘Door gehoorzaamheid ontvangen we 
zegeningen’ van president Thomas S. 
Monson. Vraag ze in een paar zin
nen de kernboodschap van president 
Monson samen te vatten. Laat de 
leerlingen vertellen wat ze hebben 
opgeschreven en waarom die bood
schap naar hun idee belangrijk is voor 
de jongeren in deze tijd.

• Lees met de klas Daniël 1 of bekijk 
de video ‘God gaf hun kennis’. Hoe 
gaven Daniël en zijn vrienden blijk 
van gehoorzaamheid? Hoe werden 
ze gezegend? Met welke situaties 
als die van Daniël hebben de jonge
ren te maken? Laat iedere jongere 
iets over een andere persoon in de 

Schriften lezen die gezegend werd 
met kennis en inzicht vanwege zijn 
of haar gehoorzaamheid (bijvoor
beeld Nephi in 1 Nephi 4 of Joseph 
Smith in Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:11–17). Vraag ze een beknopte 
samenvatting te maken van wat ze 
lezen, en aan de rest van de klas uit
een te zetten hoe de gekozen persoon 
wegens gehoorzaamheid met kennis 
werd gezegend.

• Laat iedere jongere een van de 
volgende Schriftteksten kiezen: Johan
nes 7:17; 2 Nephi 28:30; LV 50:24. 
Vraag de jongeren hun passage te 
lezen en te overdenken wat erin staat 
over gehoorzaamheid en leren in het 
evangelie. Vraag ze daarna iemand in 
de klas op te zoeken die een andere 

Evangeliestudiemethoden

Samenvatten. In de eerste 
leeractiviteit in dit gedeelte 
krijgen de jongeren de 
opdracht om een samen
vatting te maken van een 
Schriftuurlijk verhaal dat 
ze lezen. Moedig de jon
geren aan dat ook bij hun 
persoonlijke Schriftstudie 
te doen. Zij kunnen hun 
indrukken opschrijven, 
de leer die erin staat, de 
gebeurtenissen die plaats
vonden, de mensen die erin 
voorkomen, enzovoort. Ze 
kunnen zich afvragen: wat 
probeert de Heer duide
lijk te maken en waarom? 
Staat er iets in deze verzen 
wat op mij persoonlijk van 
toepassing is?
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tekst heeft gekozen, en laat ze aan 
elkaar vertellen wat ze te weten zijn 
gekomen.

• Geef de jongeren een zaklantaarn 
die het niet doet en laat ze uitzoeken 
waarom die geen licht geeft. Lees 
het volgende citaat uit ouderling 
Richard G. Scotts toespraak ‘Hoe u 
voor uzelf openbaring en inspiratie 
ontvangt’ voor: ‘Men moet geeste
lijk en lichamelijk altijd rein zijn en 
zuivere bedoelingen hebben zodat de 
Heer kan inspireren. Wie gehoorzaam 
is aan zijn geboden wordt door de 
Heer vertrouwd. Die persoon heeft 
toegang tot inspiratie om te weten 
wat hij moet doen en waar nodig tot 
goddelijke kracht om het te doen. […] 
Onze gehoorzaamheid verzekert ons 
ervan dat we, zo nodig, in aanmer
king komen voor goddelijke macht 

om een geïnspireerd doel te bereiken’ 
(p. 47). Hoe illustreert de defecte 
zaklantaarn de beginselen die ouder
ling Scott in dit citaat noemt? Laat de 
jongeren overdenken wat ze moeten 
doen om ‘door de Heer vertrouwd’ 
te worden en openbaring van Hem te 
ontvangen. Vraag of een aantal van 
hen hun gedachten willen uiten.

• Laat de jongeren een deel van 
president Henry B. Eyrings toespraak 
‘Een levend getuigenis’ lezen, vanaf 
de alinea die begint met ‘Daardoor is 
er al een geloofszaadje […]’ tot en met 
de alinea die begint met ‘Ik kon hun 
vreugde voelen […]’. Hoe werd presi
dent Eyrings getuigenis gesterkt door 
zijn gehoorzaamheid? Wat kunnen de 
jongeren specifiek doen om president 
Eyrings voorbeeld te volgen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze in hoeverre het onder
houden van de geboden hun vermogen beïnvloedt om het evangelie te leren? Wat voor 
gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag een aantal jongeren samen te vatten wat ze vandaag hebben geleerd over het 
verband tussen de geboden onderhouden en het evangelie leren. Laat ze overwegen wat 
ze kunnen doen of niet meer moeten doen om meer door de Heilige Geest te worden 
onderwezen. Moedig ze aan hun gedachten in hun dagboek op te schrijven.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte 
eenvoudige verhalen, 
 gelijkenissen en uit het 
leven gegrepen voorbeel
den die zijn discipelen 
logisch in de oren klon
ken. Welke verhalen uit 
de Schriften, uit de kerk
geschiedenis of uit uw 
eigen leven kunt u aan 
de jongeren vertellen om 
te illustreren hoe ze door 
gehoorzaamheid aan de 
geboden hun begrip van 
het evangelie kunnen 
vergroten?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Henry B. Eyring, ‘Een levend getuigenis’, Liahona, 
mei 2011, pp. 125–128

Daardoor is er al een geloofszaadje in je hart 
gezaaid. Misschien heb je het zelfs al in je hart voe
len zwellen, zoals je dat in Alma wordt beloofd. Ik 
heb het gevoeld.

Maar evenals een levende plant moet het verzorgd 
worden, anders zal het verdorren. Vaak en oprecht 
gelovig bidden is een belangrijke en noodzakelijke 
voedingsstof. Gehoorzaamheid aan de waarheid die 
je hebt ontvangen, houdt het getuigenis levend en 
sterk. Gehoorzaamheid aan de geboden maakt deel 
uit van de voeding die je je getuigenis moet geven.

Je weet vast nog de belofte die de Heiland heeft 
gedaan: ‘Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal 
weten of mijn leer van God komt of dat Ik namens 
mezelf spreek.’ [Johannes 7:17, NBV.]

Dat heeft voor mij gewerkt en het zal ook voor jou 
werken. Een van de leerstellingen die mij van jongs 
af aan zijn geleerd, is dat de grootste van al Gods 
gaven het eeuwige leven is. [Zie Leer en Verbonden 
14:7.] Mij werd geleerd dat eeuwig leven onder meer 
inhoudt dat we voor eeuwig in liefdevol gezinsver
band leven.

Vanaf de eerste keer dat ik die waarheden hoorde en 
in mijn hart bevestigd kreeg, voelde ik mij verplicht 
om thuis bewust tot een vredige sfeer bij te dragen 
door zo weinig mogelijk ruzie te maken.

Alleen na dit leven kan ik de volheid van die 
grootste van alle zegeningen, het eeuwige leven, 

genieten. Maar in dit leven met al zijn problemen, 
heb ik wel enig inzicht gekregen in hoe mijn fami
lieleven er in de hemel uit gaat zien. Die ervaringen 
hebben mijn getuigenis van de verzegelbevoegd
heid die in de tempels wordt gebruikt, versterkt.

Toen mijn twee dochters zich in de tempel voor hun 
voorouders lieten dopen, voerde dat mijn hart tot 
mijn dochters en tot die voorouders van wie we de 
namen hadden gevonden. De belofte van Elia dat 
in een familie harten naar elkaar zouden worden 
gevoerd, is voor ons in vervulling gegaan. [Zie 
Maleachi 4:5–6; Geschiedenis van Joseph Smith 
1:38–39.] Daardoor is geloof voor mij een zekere 
kennis geworden, zoals ons wordt beloofd in het 
boek Alma.

Ik heb in enige mate dezelfde vreugde gevoeld die 
mijn voorouders voelden toen de Heiland na zijn 
bediening op aarde in de geestenwereld kwam. Het 
staat zo weergegeven in de Leer en Verbonden:

‘En de heiligen verheugden zich in hun verlossing 
en bogen de knie en beleden de Zoon van God als 
hun Verlosser en Bevrijder van de dood en de kete
nen der hel.

‘Hun gelaat straalde en de glans van de tegenwoor
digheid des Heren rustte op hen en zij zongen zijn 
heilige naam lof.’ [Leer en Verbonden 138:23–24.]

Ik kon hun vreugde voelen doordat ik handelde 
naar mijn getuigenis dat de belofte van het eeuwige 
leven waar is. Dat getuigenis werd, zoals de Heiland 
dat beloofd had, versterkt door ernaar te handelen.
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SEPTEMBER: GEBODEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen ertoe 
inspireren om de geboden 
te gehoorzamen?
Als heilige der laatste dagen — en als evangelieleerkracht — dienen we het 
evangelie voorbeeldig na te leven. Ons voorbeeld kan anderen ertoe inspireren 
om de geboden te gehoorzamen. De Heiland zei tegen zijn discipelen: ‘Gij zijt 
het licht der wereld’ (Matteüs 5:14). De gemoedsrust en vreugde die we door 
het evangelie ervaren, komen in onze daden, in onze woorden en in de kracht 
van ons getuigenis tot uitdrukking.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren doen inzien hoe hun voorbeeld en getuigenis anderen kunnen inspire
ren om de geboden te gehoorzamen?

Matteüs 5:14–16; 1 Timoteüs 4:12; 
Alma 17:11; 39:11 (het belang van een 
goed voorbeeld zijn)

Alma 4:19 (de kracht van een onver
valst getuigenis)

Thomas S. Monson, ‘Wees een voor
beeld en een licht’, Liahona, november 
2015, 86–88

L. Tom Perry, ‘De volmaakte liefde 
drijft de vrees uit’, Liahona, november 
2011, pp. 41–44

Ann M. Dibb, ‘Sta op en laat je 
licht schijnen’, Liahona, mei 2012, 
pp. 117–119

‘Leven naar uw lessen’,  Onderwijzen 
— geen grotere roeping (1999), 
pp. 18–19

Video’s: ‘Laat zo uw licht schijnen’, 
‘Ga weg’

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

Hoe bent u beïnvloed door 
het voorbeeld van anderen 
die gehoorzaam waren 
aan de geboden? Hoe bent 
u door de geboden na te 
leven een effectiever evan
gelieleerkracht geworden?

Welke kansen krijgen de 
jongeren om een voorbeeld 
voor anderen te zijn? Hoe 
kunt u ze die kansen laten 
aangrijpen om anderen te 
inspireren de geboden te 
gehoorzamen?
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• Vraag de jongeren over welke 
geboden ze vaak in lessen en bijeen
komsten van de kerk horen. Waarom 
denken ze dat deze geboden worden 
beklemtoond? Wat leren ze? Welke 
vragen hebben ze?

• Laat de jongeren aan iemand den
ken die ze kennen (zonder de naam 

prijs te geven) en die ze er graag toe 
willen inspireren om de geboden 
te gehoorzamen. Bespreek met de 
klas wat mensen ertoe inspireert om 
het evangelie na te leven. Hoe kun
nen de voorbeelden, ervaringen en 
getuigenissen van de jongeren ertoe 
bijdragen dat ze het hart raken van de 
mensen die ze liefhebben?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren helpen inzien hoe ze anderen 
kunnen inspireren om de geboden te gehoorzamen. Kies er onder inspiratie van de 
Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren Mattheüs 
5:16 en 1 Timotheüs 4:12 lezen, de 
Schriftteksten waarop president Tho
mas S. Monsons toespraak ‘Wees een 
voorbeeld en een licht’ is geïnspireerd. 
Wat leren ze uit deze verzen over de 
kracht van hun voorbeeld? Laat de 
jongemannen in de toespraak van 
president Monson op zoek gaan naar 
een eigenschap waarvan wij een voor
beeld dienen te zijn. Vraag ze wanneer 
iemand die eigenschap aan de dag 
legde en bespreek wat dat met hen 
deed. Wat kunnen de jongeren doen 
om een beter voorbeeld thuis, online, 
op school en in hun buurt te zijn?

• Geef iedere jongere een van de 
Schriftteksten over voorbeeld in dit 
leerschema te lezen. Laat ze daarna 
iemand in de klas opzoeken die een 
ander vers heeft gelezen en ze aan 
elkaar vertellen wat ze te weten zijn 
gekomen. Herhaal deze activiteit tot 
de jongeren over alle Schriftteksten 
hebben gehoord. Waarom is een voor
beeld zijn zo belangrijk bij evangelie
onderwijs? Laat de jongeren op het 
bord een aantal onderwijsmomenten 

noteren die ze hebben, zowel formele 
als informele. Ga vervolgens naar 
pagina 19 van Onderwijzen — geen 
grotere roeping en lees samen het rijtje 
zegeningen die leerkrachten ont
vangen die gehoorzaamheid aan het 
evangelie nastreven. Hoe zouden die 
zegeningen de jongeren effectiever 
maken in de onderwijsmomenten die 
ze op het bord hebben gezet?

• Lees het volgende citaat voor uit 
ouderling L. Tom Perry’s toespraak 
‘De volmaakte liefde drijft de vrees 
uit’: ‘Ons leven moet een voorbeeld 
van goedheid en deugdzaamheid zijn 
in navolging van zijn voorbeeld. Door 
onze goede werken bewijzen wij de 
Heiland en zijn kerk eer. Als u goede 
werken verricht en eerzame en recht
schapen mensen bent, zal het licht van 
Christus in uw leven weerspiegeld 
worden.’ Vraag de jongeren of ze door 
iemands goede voorbeeld wel eens 
zijn geïnspireerd om het evangelie na 
te leven. U kunt ook de video ‘Laat 
zo uw licht schijnen’ vertonen. Laat 
ze nadenken over de invloed die hun 
voorbeeld kan hebben op anderen, en 

Onderwijstip

‘Doe uw uiterste best om 
aandachtig naar de leerlin
gen te luisteren. Door uw 
voorbeeld zullen zij ook 
aangemoedigd worden om 
aandachtig naar elkaar te 
luisteren. Als u niet goed 
begrijpt wat een ander 
zegt, stel dan een vraag. 
U kunt zeggen: “Ik geloof 
niet dat ik je helemaal 
begrijp. Kun je dat nog een 
keer uitleggen?” Of: “Kun 
je ons daar een voorbeeld 
van geven?”’  (Onderwijzen 
— geen grotere roeping 
[1999], p. 64.)
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moedig ze aan persoonlijke doelen te 
stellen om anderen door hun goede 
voorbeeld ertoe te inspireren de gebo
den te onderhouden.

• Vertel uit eigen ervaring dat u er 
een keer voor koos om een gebod 
van God te gehoorzamen. Gebruik 
daarbij de richtlijnen onder ‘Persoon
lijke ervaringen’ op pp. 178–179 van 
Onderwijzen — geen grotere roeping. 
Bespreek die richtlijnen met de jonge
ren en moedig ze aan die te volgen als 
ze hun eigen persoonlijke ervaringen 
over het onderhouden van de gebo
den verwoorden. Vraag de jongeren 
waarom persoonlijke ervaringen 
volgens hen een doeltreffende manier 
zijn om anderen de geboden uit te 
leggen.

• Vraag de klas de context van 
Alma 4:19 samen te vatten (wijs ze 
indien nodig op het resumé van 
hoofdstuk 4). Lees gezamenlijk vers 
19 en vraag de jongeren wat ‘onder 
druk […] zetten met een onvervalst 
getuigenis’ volgens hen betekent, en 
hoe dat de leden van de kerk ertoe 
kan inspireren om de geboden te 
gehoorzamen. Hoe zijn de jongeren 
beïnvloed door de getuigenissen van 

anderen (zoals ouders, leerkrach
ten, leiders en leidsters, of andere 
jongeren)? Vraag de jongeren naar 
voorbeelden van getuigenissen in 
de Schriften (bijvoorbeeld Matteüs 
 16:13–19; Mosiah 3:17; Alma 5:45–48; 
7:13; LV 76:22–24). Lees de teksten 
gezamenlijk en vraag de jongeren 
waarom ze die getuigenissen inspi
rerend vinden. (Opmerking: Deze 
activiteit is ook geschikt om de jonge
ren te leren hoe ze kunnen getuigen 
wanneer ze anderen in het evangelie 
onderwijzen. Zie ‘Met getuigenis les
geven’ in Onderwijzen — geen grotere 
roeping, pp. 43–44, voor meer infor
matie over dit onderwerp.)

• Vertoon de video ‘Ga weg’ of laat 
de jongeren een van de verhalen lezen 
in zuster Ann M. Dibbs toespraak 
‘Sta op en laat je licht schijnen’ (over 
Simson, Daniël, Joanna of Karen). 
Vraag ze te bespreken wat ze leren 
over de kracht van het voorbeeld om 
anderen ertoe te bewegen de geboden 
al dan niet te gehoorzamen. Welke 
ervaringen hebben de jongeren gehad 
waarbij zij iemand anders of ande
ren hen tot gehoorzaamheid hebben 
aangemoedigd?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze anderen kunnen 
inspireren om de geboden te gehoorzamen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

De jongeren uitnodigen om te handelen

Laat de jongeren iets bedenken wat ze kunnen doen om iemand die ze kennen ertoe te 
inspireren de geboden te gehoorzamen. Moedig ze op gepaste wijze aan in een volgende 
les over hun bevindingen te vertellen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland nodigde zijn 
toehoorders uit om in 
geloof te handelen en de 
waarheden na te leven die 
Hij hun leerde. Hoe kunt 
u in uw lessen de jonge
ren duidelijk maken dat 
het evangelie naleven een 
krachtige manier is om het 
evangelie uit te dragen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Ann M. Dibb, ‘Sta op en laat je licht schijnen’, 
 Liahona, mei 2012, pp. 117–119

In de Schriften staan vele voorbeelden ter illustratie 
van dit idee. In het boek Richteren in het Oude Tes
tament lezen we over Simson. Simson was in poten
tie een groot man. Zijn moeder kreeg de belofte: ‘Hij 
zal een begin maken met de verlossing van Israël 
uit de macht der Filistijnen.’ [Richteren 13:5.] Maar 
toen Simson opgroeide had hij meer oog voor de 
verleidingen van de wereld dan voor de leiding 
van God. Hij maakte keuzes, omdat die hem bevie
len [zie Richteren 14:3] zonder zich af te vragen of 
die keuzes juist waren. Herhaaldelijk wordt in dit 
verhaal gezegd dat hij afdaalde of verder ging [zie 
Richteren 14:7] als er wordt ingegaan op Simsons 
reizen, daden en keuzes. In plaats van op te staan en 
zijn licht te laten schijnen om zijn grote potentieel 
te verwezenlijken, liet Simson zich overmeesteren 
door de wereld. Hij verloor de macht Gods en vond 
een tragische, ontijdige dood.

Maar in de Schriften staat ook het voorbeeld van 
Daniël. Ook Daniël was in potentie een groot man. 
In hoofdstuk 6 van het boek Daniël lezen we: ‘Toen 
overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de 
stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem 
was.’ [Daniël 6:4.] Toen Daniël met problemen te 
maken kreeg, keek hij niet neer op de wereld — hij 
stond op en keek op naar de hemel. In plaats van 
het bevel van de koning op te volgen om dertig 
dagen alleen maar voor de koning en niemand 
anders neer te buigen, ging Daniël ‘naar zijn huis; 
nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de 
kant van Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich 
neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist 
zoals hij dat tevoren placht te doen’. [Daniël 6:11.]

Daniël was niet bang om op te staan en de geboden 
van God te onderhouden, en zo zijn licht te laten 
schijnen. Hoewel hij een hachelijke nacht doorbracht 

in de leeuwenkuil omdat hij pal stond voor zijn 
geloof, werd hij beschermd en voor zijn gehoor
zaamheid gezegend. Toen koning Darius Daniël 
de volgende morgen uit de leeuwenkuil bevrijdde, 
liet hij een bevel uitgaan dat iedereen de God van 
Daniël moest vrezen en Daniëls getrouwe voorbeeld 
moest volgen. Daniël liet waarlijk zien wat het 
betekent om een standaard voor de natiën te zijn en 
nooit onze normen voor wereldse verleidingen te 
verlagen.

Ik ben blij dat mij vele voorbeelden van jongeren 
zoals jullie ter ore zijn gekomen, die niet bang zijn 
om op te staan en hun licht te laten schijnen, zodat 
hun licht een standaard kan zijn voor leeftijdgeno
ten. Joanna was een van slechts drie kerkleden op 
haar school en de enige jongevrouw in haar wijk. Ze 
beloofde zichzelf en de Heer dat ze nooit grove taal 
zou gebruiken. Toen ze met een jongen die er niet 
dezelfde normen op nahield aan een schoolproject 
werkte, verlaagde ze haar normen niet. Zij vroeg 
hem om haar normen te respecteren. In de loop van 
de tijd lukte het deze jongen, na daar vele keren aan 
herinnerd te zijn, om een nieuwe gewoonte aan te 
leren en nette taal te gaan gebruiken. Het verschil 
viel vele mensen op, met inbegrip van de vader 
van de jongen. Hij bedankte Joanna voor de goede 
invloed die ze op zijn zoon had.

Toen ik onlangs een kerktaak vervulde op de 
Filipijnen ontmoette ik Karen, die mij een ervaring 
vertelde die ze als lauwermeisje had gehad toen ze 
een opleiding in restaurant en hotelmanagement 
volgde. Een docent verlangde van de studenten dat 
ze verschillende drankjes mixten en proefden die in 
restaurants geschonken worden. In sommige drank
jes zat alcohol en Karen wist dat ze die niet kon 
proeven, omdat dat in strijd was met Gods geboden. 
Hoewel de gevolgen ernstig konden zijn, had Karen 
de moed om op te staan en haar licht te laten schij
nen, want ze proefde niet van de drankjes.
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SEPTEMBER: GEBODEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Welke zegeningen belooft 
onze hemelse Vader als ik 
de geboden gehoorzaam?
Vrijwel ieder gebod van onze hemelse Vader gaat gepaard met een beloofde 
zegening. Gehoorzaamheid aan de geboden biedt ons vrijheid, persoonlijke 
vooruitgang, bescherming tegen gevaar, en vele andere stoffelijke en geestelijke 
zegeningen. Uiteindelijk kan onze gehoorzaamheid tot het eeuwige leven in de 
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader leiden Die zegeningen herkennen 
kan ons en anderen ertoe inspireren om de geboden te gehoorzamen.

Uw geestelijke voorbereiding

Welke Schriftteksten en toespraken zullen de jongeren leren de zegeningen te herken
nen die God aan de gehoorzamen belooft?

Jesaja 58:6–11 (de beloofde zegenin
gen voor gehoorzaamheid aan de wet 
van vasten)

Jeremia 7:23–24; LV 1:14–15; 58:29–33 
(gevolgen van ongehoorzaamheid)

Maleachi 3:10–12 (de beloofde zege
ningen voor het betalen van tiende)

LV 14:7; 82:10; 130:20–21 (zegeningen 
van gehoorzaamheid)

LV 20:77, 79 (de avondmaalsgebeden)

LV 59:9–20 (de beloofde zegeningen 
voor het heiligen van de sabbat)

LV 89:18–21 (de beloofde zegeningen 
voor gehoorzaamheid aan het woord 
van wijsheid)

Jeffrey R. Holland, ‘Morgen zal de 
Heere wonderen doen in uw mid
den’, Liahona, mei 2016, 124–27

Von G. Keetch, ‘Wie de geboden van 
God onderhouden, worden gezegend 
en zijn gelukkig’, Liahona, november 
2015, 115–117

Robert D. Hales, ‘Wanneer gij Mij lief
hebt, zult gij mijn geboden bewaren’, 
Liahona, mei 2014

‘Gehoorzaamheid’, Trouw aan het 
geloof (2004), pp. 54–55

‘Mensen zegeningen beloven’, Predik 
mijn evangelie (2004), p. 214

Video: ‘Een veilig anker’

Waarom is het belangrijk 
om beloofde zegenin
gen te herkennen — als 
evangelie leerling en als 
evangelieleerkracht? Hoe 
wordt uw verlangen om 
het evangelie na te leven 
beïnvloed door de zege
ningen die onze hemelse 
Vader u heeft beloofd?

Hoe worden de jongeren 
gezegend als ze leren Gods 
beloften te herkennen in 
de Schriften en woorden 
van de profeten?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren wat ze de 
afgelopen week hebben meegemaakt 
waardoor ze het belang van het 
onderhouden van de geboden inzien.

• Maak de jongeren duidelijk dat 
geboden in de Schriften en woorden 
van levende profeten vaak gepaard 
gaan met beloofde zegeningen of 
waarschuwingen. Als we in staat 
zijn die voor onszelf en voor wie we 
onderwijzen te herkennen, inspireert 

dat ons en anderen ertoe om de gebo
den te onderhouden. Laat de jongeren 
zien hoe ze beloofde zegeningen kun
nen herkennen, leest u met de klas de 
‘Boodschap van het Eerste Presidium 
aan de jongeren’ in Voor de kracht van 
de jeugd (pp. II–III). Vraag de jongeren 
hun hand op te steken telkens wan
neer ze een beloofde zegening horen. 
Waarom zijn die beloften belangrijk 
voor de jongeren?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren de zegeningen van gehoor
zaamheid leren herkennen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die 
voor uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren aan een vriend(in) 
denken die vindt dat hij of zij tekort
schiet. De vriend(in) vindt de normen 
van het evangelie wellicht erg hoog 
en is van mening dat hij of zij nooit 
volmaakt zal worden. Welk advies 
geeft ouderling Holland in zijn toe
spraak ‘Morgen zal de Heere wonde
ren doen in uw midden’ waar ze hun 
vriend(in) over kunnen vertellen? 
Welke zegeningen belooft ouderling 
Holland aan wie hun best doen om 
de geboden te gehoorzamen? Laat 
de leerlingen elkaar vertellen wat ze 
te weten zijn gekomen. Ze kunnen 

adviezen uit de toespraak ook aan een 
vriend(in) overbrengen of op sociale 
media plaatsen. 

• Vertoon een van de video’s in dit 
schema. Laat de jongeren in één zin 
samenvatten wat zij van de video 
over de zegeningen van gehoorzaam
heid geleerd hebben. Vraag de jonge
ren hun zin aan de rest van de klas 
te noemen en te bespreken in welke 
opzichten de video ze inspireert om 
de geboden te gehoorzamen. Laat ze 
aan iemand denken aan wie zij de 
video kunnen laten zien en zich ten 
doel stellen dat ook te doen. 

Evangeliestudiemethoden

De Gids bij de Schrif
ten gebruiken. In de 
 eerste  leeractiviteit in 
dit gedeelte worden de 
jongeren uitgenodigd om 
in de Gids bij de Schrif
ten naar teksten over een 
gebod te zoeken. Maak de 
jongeren vertrouwd met 
de Gids bij de Schriften, 
zodat ze die goed bij hun 
persoonlijke studie kun
nen gebruiken. Laat zien 
hoe ze een onderwerp op 
alfabet kunnen zoeken en 
in de informatie onder elk 
onderwerp snel relevante 
Schriftteksten kunnen 
vinden. Moedig ze aan om 
de tekstverwijzingen op te 
zoeken en te lezen om hun 
begrip te verruimen.
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

In elke situatie was de 
Heiland een voorbeeld en 
raadsman voor wie Hij 
onderrichtte. Hij leerde 
hen bidden door met hen 
te bidden. Hij leerde hen 
liefhebben en dienen door 
de manier waarop Hij hen 
liefhad en diende. Hoe kan 
uw voorbeeld van liefde 
en gehoorzaamheid aan 
Gods geboden de jongeren 
beïnvloeden die u lesgeeft?

• Laat enkele leerlingen op het bord 
een barrière of belemmering tekenen 
die ons voor gevaar behoedt. Laat 
de andere leerlingen raden wat de 
tekeningen voorstellen. In welke 
opzichten lijken die barrières op de 
geboden? Vraag een leerling van 
tevoren zich erop voor te bereiden het 
verhaal te vertellen over de barrière 
aan het strand dat ouderling Von G. 
Keetch aanhaalt in zijn toespraak ‘Wie 
de geboden van God onderhouden, 
worden gezegend en zijn geluk
kig’. U kunt ook het gedeelte van de 
toespraak vertonen waarin ouderling 
Keetch het verhaal vertelt. Laat de 
jongeren in tweetallen samenwerken 
en andere vergelijkingen aandragen 
waardoor ze beter begrijpen hoe de 
geboden op onze veiligheid gericht 
zijn. Hoe zijn ze door hun gehoor
zaamheid aan de geboden gezegend 
en beschermd?  

• Zet aan de ene kant van het bord 
‘Geboden’ en aan de andere kant 
‘Beloofde zegeningen’. Laat de 
jongeren passages in de Schriften 
opzoeken waarin de Heer zegeningen 
belooft aan wie zijn geboden gehoor
zamen. Zij kunnen bijvoorbeeld in 
de genoemde Schriftteksten in dit 

schema zoeken. U kunt ze desge
wenst ook laten zien hoe ze in de 
Gids bij de Schriften naar teksten over 
een gebod kunnen zoeken. Vraag ze 
de geboden waarover ze lezen en de 
beloofde zegeningen die ze vinden op 
het bord te zetten. Hoe verandert het 
lezen over die zegeningen hun kijk op 
de geboden?

• Laat de jongeren een willekeurige 
recente conferentietoespraak (bij
voorbeeld die in dit schema) of een 
hoofdstuk uit Voor de kracht van de 
jeugd uitkiezen en daarin zoeken naar 
zegeningen die de dienstknechten 
van de Heer ons beloven als we de 
geboden gehoorzamen. Geef alle jon
geren de kans om over hun bevindin
gen te vertellen. Moedig ze aan om 
over ervaringen te vertellen waarbij 
ze een van die beloofde zegeningen 
ontvingen.

• Lees gezamenlijk ‘Mensen zege
ningen beloven’ in Predik mijn evan
gelie (p. 214). Vraag de jongeren welk 
gebod ze wellicht aan iemand anders 
moeten uitleggen. Laat ze dat bij 
elkaar oefenen in de klas aan de hand 
van de richtlijnen in ‘Mensen zegenin
gen beloven’. Laat een aantal jongeren 
over hun ervaring vertellen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Weten ze de zegeningen te her
kennen die onze hemelse Vader aan de gehoorzamen belooft? Wat voor gevoelens of 
ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn 
om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Spoor de jongeren aan om bij hun persoonlijke evangeliestudie te letten op beloofde 
zegeningen. Moedig ze aan om hun bevindingen in een volgende les te naar voren te 
brengen.
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Geselecteerde bronnen

‘Mensen zegeningen beloven’, Predik mijn evangelie 
(2004), p. 214

Mensen hebben een reden nodig om hun gedachten 
en daden te veranderen. Beloofde zegeningen zijn 
vaak een krachtige motivatie om God te gehoorza
men. Als de Heer een gebod geeft, belooft Hij ook 
vaak zegeningen voor het onderhouden van dat 
gebod. (Zie LV 130:20–21.) Als u mensen voorbe
reidt om een specifiek gebod te onderhouden, breng 
ze dan bij dat:

• Gehoorzaamheid aan de geboden een blijk is 
van liefde voor God en zijn Zoon.

• Zij door gehoorzaamheid aan Gods geboden 
hun vertrouwen in Hem tonen.

• Zij in ruil de zegeningen zullen ontvangen die 
Hij heeft beloofd.

Als u van een bepaald gebod getuigt, vertel dan ook 
over de zegeningen die u door gehoorzaamheid aan 
dat gebod hebt ontvangen. Beloof uw onderzoekers 
dat zij soortgelijke zegeningen kunnen ontvangen.

Als mensen hun best doen om een toezegging na 
te komen, laat ze dan iets vertellen over de zege
ningen die ze van onze hemelse Vader hebben 
gekregen. Overtuig ze van het feit dat als ze proble
men krijgen, Hij ze zal blijven zegenen als zij Hem 
gehoorzamen.
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6).

De schema’s in deze module zullen de jongeren helpen inzien hoe ze het  evangelie 
kunnen leren en uitdragen zoals de Heiland dat deed. De jongeren zullen betere 
evangelieleerlingen worden naarmate ze zich christelijke eigenschappen eigen maken, 
zoals gehoorzaamheid en nederigheid. Zij worden ook een betere leerkracht als ze 
leren hoe Jezus Christus anderen onderwees en proberen zijn voorbeeld te volgen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe kan ik anderen uitnodigen om meer op de Heiland te lijken?
Hoe kan ik liefde tonen voor wie ik lesgeef?
Hoe vergeleek de Heiland evangeliewaarheden met bekende voorwerpen en ervaringen?
Hoe kan ik anderen op basis van de Schriften helpen meer op Christus te lijken?
Hoe kan ik bij mijn onderwijs effectief vragen stellen?
Wat kan ik uit het voorbeeld van de Heiland over het opdoen van evangeliekennis leren?

Oktober: Meer op Christus gaan lijken
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OKTOBER: MEER OP CHRISTUS GAAN LIJKEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen uitnodigen 
om meer op de Heiland te lijken?
Jezus Christus nodigde zijn discipelen uit om Hem te volgen, zijn geboden te 
onderhouden en te worden zoals Hij is. Wij hebben als lid van de kerk de plicht 
om zijn voorbeeld te volgen en anderen uit te nodigen om van Hem te leren. 
We kunnen ons allemaal verbeteren in anderen uitnodigen om tot Christus te 
komen en in Hem vervolmaakt te worden.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren doen inzien hoe ze anderen kunnen uitnodigen om tot Christus te komen?

Markus 10:17–22; Lukas 10:25–37 
(voorbeelden waarbij Jezus anderen 
uitnodigt om evangeliebeginselen na 
te leven)

Mattheüs 11:28–30; Moroni 10:32 (uit
nodigingen om tot Christus te komen)

Bradley D. Foster, ‘Het is nooit te 
vroeg en het is nooit te laat’, Liahona, 
november 2015, 50–52

Henry B. Eyring, ‘Kom tot Christus’, 
Liahona, maart 2008, pp. 49–52

Henry B. Eyring, ‘Laten wij onze 
stem van waarschuwing verheffen’, 
Liahona, januari 2009, pp. 2–7

‘Hoe kan ik mensen toezeggingen 
laten doen en nakomen?’ Predik mijn 
evangelie (2004), pp. 211–217

Video’s: ‘Allen uitnodigen om tot 
Christus te komen: het evangelie ver
kondigen’, ‘Voorbeelden in dienen’, 
‘Eensgezindheid tussen leden en 
zendelingen’

Welke uitnodigingen van 
anderen hebben u gehol
pen om meer op Christus 
te gaan lijken? Hoe hebt 
u anderen uitgenodigd 
om veranderingen in 
hun leven aan te brengen 
waardoor zij meer op de 
Heiland gaan lijken?

Welke gelegenheden 
krijgen de jongeren om 
anderen uit te nodigen 
veranderingen in hun 
leven aan te brengen? Hoe 
kunt u ze helpen anderen 
op een goede manier uit 
te nodigen om meer op 
Christus te gaan lijken?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Laat de jongeren over een recent 
voorval vertellen waarbij ze de uitno
diging kregen om een evangeliebegin
sel na te leven. Hoe is die uitnodiging 
hun leven ten goede gekomen en zijn 
ze er meer door op hun Heiland gaan 
lijken?

• Laat de jongeren in de Schrif
ten voorbeelden lezen waarin de 
Heiland anderen uitnodigt om een 
evangelie beginsel na te leven (zie 
voor voorbeelden de Schriftteksten in 
dit schema). Wat kunnen wij uit het 
voorbeeld van de Heiland leren over 
het uitnodigen van anderen om het 
evangelie na te leven?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren inzicht geven in hoe ze ande
ren met meer zelfvertrouwen kunnen uitnodigen om tot Christus te komen. Kies er 
onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de leerlingen het verhaal van 
Pablo en zijn vader lezen in ouderling 
Bradley D. Fosters toespraak ‘Het is 
nooit te vroeg en het is nooit te laat’. 
Hoe hielp Pablo’s vader hem meer 
op Christus te lijken? Hoe kunnen 
de jongeren toepassen wat ze uit dit 
verhaal leren als ze anderen uitno
digen om meer op Christus te gaan 
lijken? Laat de jongeren bijvoorbeeld 
in een rollenspel het patroon volgen 
dat Pablo’s vader gebruikte om een 
vriend(in) of familielid aan te sporen 
een evangelie beginsel na te leven 
waar hij of zij moeite mee heeft. 

• Lees met de klas de paragraaf 
‘Directe vragen stellen’ in Predik mijn 
evangelie, p. 213. Laat de jongeren 
denken aan situaties waarin ze aan 
de hand van vragen een vriend(in) 
of familielid kunnen helpen zich te 
veranderen (bijvoorbeeld iemand 
helpen stoppen met vloeken of 
aanmoedigen om naar de kerk te 
gaan). Welke directe vragen kun
nen ze zoal in die situaties stellen? 
Hoe kunnen ze die vragen stellen? 
Wanneer kunnen ze die stellen? 
Bespreek desgewenst andere para
grafen uit het hoofdstuk ‘Hoe kan ik 

Onderwijstip

‘Als we leerlingen ten 
goede willen beïnvloeden, 
moeten we niet alleen van 
lesgeven houden, maar 
moeten we van iedere leer
ling houden.’  (Onderwijzen 
— geen grotere roeping 
[1999], p. 31.)
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mensen toezeggingen laten doen en 
 nakomen?’ op pp.  211–217 van Predik 
mijn evangelie.

• Laat de jongeren aan iemand den
ken die ze willen uitnodigen om een 
evangeliebeginsel na te leven. Vraag 
ze de paragraaf ‘Liefde staat op de 
eerste plaats’ uit president Henry B. 
Eyrings artikel ‘Laten wij onze stem 
van waarschuwing verheffen’ te lezen 
of de video ‘Voorbeelden in dienen’ te 
bekijken. Vraag ze om geleerde begin
selen op het bord te zetten waarmee 
ze de persoon kunnen uitnodigen die 
ze in gedachte hebben. Hoe zouden 
zij de uitnodiging geven? Wat zouden 
ze zeggen?

• Laat de jongeren de Schriftteksten 
in dit schema lezen waarin uitno
digingen staan om tot Christus te 
komen. Welke zegeningen worden 
er in deze verzen beloofd aan wie tot 
Christus komen? Vertoon een van 
de video’s in dit schema en vraag de 
jongeren hoe de mensen in de video 
werden gezegend door de eenvou
dige uitnodigingen van hun vrienden 
en familieleden. Welke eenvoudige 
uitnodigingen kunnen de jongeren 
aan hun vrienden en familieleden 
doen? Hoe zullen hun vrienden en 
familie worden gezegend door op de 
uitnodigingen in te gaan?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij anderen kunnen 
uitnodigen om meer op de Heiland te lijken? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben 
ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Toen Jezus Christus aan 
de Nephieten verscheen, 
nodigde Hij ze uit om 
één voor één bij Hem te 
komen, opdat ze Hem 
zelf konden zien, voe
len en leren kennen (zie 
3 Nephi 11:13–17). Op 
welke manieren kunt u de 
jongeren uitnodigen om 
Jezus Christus zelf te leren 
kennen?
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Uit: Henry B. Eyring, ‘Laten wij onze stem van waar
schuwing verheffen’, Liahona, januari 2009, pp. 2–7

Liefde staat op de eerste plaats

Liefde staat altijd op de eerste plaats. Eén enkele 
goede daad voldoet zelden. De Heer heeft als volgt 
de liefde beschreven die we moeten voelen en die 
zij die wij uitnodigen in ons moeten herkennen: ‘De 
liefde is lankmoedig’, ‘alles bedekt zij, alles gelooft 
zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij’ (1 Korintiërs 
13:4, 7).

Ik heb gezien wat ‘lankmoedig’ en ‘alles verdraagt 
zij’ betekenen. Een familie kwam in een huis in onze 
buurt wonen. Omdat het een nieuw huis was, deed 
ik samen met andere heiligen der laatste dagen een 
aantal avonden wat werk in de tuin. Ik herinner 
me dat ik op de laatste avond, toen we bijna klaar 
waren, naast de huisvader stond. Hij keek naar 
ons werk en zei tegen diegenen onder ons die in 
zijn buurt stonden: ‘Dit is de derde tuin die jullie 
mormonen voor ons hebben aangelegd, en ik denk 
dat dit de beste is.’ Vervolgens vertelde hij rustig 
maar standvastig over de grote voldoening die hij 
kreeg van zijn lidmaatschap in zijn eigen kerk, een 
gesprek dat we in de jaren dat hij er woonde vaak 
met hem hadden.

Al die tijd hielden de goede daden voor hem en 
zijn gezin niet op, want de buren gingen hen echt 
liefhebben. […]

Ten tweede moeten we een beter voorbeeld zijn van 
dat waartoe we anderen uitnodigen. In een steeds 
duisterder wordende wereld wordt dit gebod van 
de Heiland steeds belangrijker: ‘Laat zo uw licht 
schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede wer
ken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheer
lijken’ (Matteüs 5:16).

De meesten onder ons zijn bescheiden genoeg om te 
denken dat het kaarsje van ons voorbeeld wel eens 
te weinig licht zou kunnen geven om opgemerkt 
te worden. Maar u en uw gezin worden meer in de 
gaten gehouden dan u misschien beseft. Enige tijd 
geleden mocht ik bijeenkomsten bijwonen met bijna 
driehonderd predikanten en leidinggevenden uit 
andere kerken. Ik sprak zo veel mogelijk van hen 
individueel. Ik vroeg hen waarom zij met zo veel 
aandacht naar mijn boodschap hadden geluisterd, die 
ging over de oorsprong van de kerk, over het eerste 
visioen van de jonge Joseph Smith, en over levende 
profeten. Elk gaf eigenlijk zo’n beetje hetzelfde ant
woord. Zij vertelden over iemand uit onze kerk die 
zij kenden, of over een gezin uit onze kerk. Ik kreeg 
vaak te horen: ‘Zij waren het fijnste gezin dat ik ooit 
heb ontmoet.’ Vaak spraken zij over de een of andere 
gezamenlijke actie of hulpactie na een ramp waarbij 
kerkleden iets opmerkelijks hadden gedaan. […]

Het derde wat we beter moeten doen, is bij het 
uitnodigen ons getuigenis te geven. Liefde en een 
voorbeeld doen deuren open, maar we moeten dan 
nog wel onze mond open doen en ons  getuigenis 
geven. Wij worden daarin geholpen door een 
eenvoudig feit: waarheid en keuze zijn onafscheide
lijk met elkaar verbonden. Alle kinderen van onze 
hemelse Vader moeten bepaalde keuzes doen om in 
aanmerking te komen voor een getuigenis van gees
telijke waarheden. En zijn we eenmaal op de hoogte 
van een geestelijke waarheid, dan moeten we kiezen 
of we ons leven ernaar vormen of niet. Getuigen wij 
van de waarheid tot onze dierbaren of vrienden, 
dan moeten we ook duidelijk maken welke keuzes 
ze moeten doen als ze eenmaal voor zichzelf weten 
dat het waar is.
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OKTOBER: MEER OP CHRISTUS GAAN LIJKEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik liefde tonen 
voor wie ik lesgeef?
Jezus Christus hield van wie Hij onderwees. Hij bad voor hen en vond gelegen
heden om zijn liefde te uiten. We kunnen liefde ontwikkelen voor onze leer
lingen door voor hen te bidden en ze onzelfzuchtig te dienen. Wanneer onze 
leerlingen merken dat we oprecht van ze houden, wordt hun hart verzacht en 
staan ze meer open voor de waarheden waarin we onderwijzen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren het belang van liefde voor wie ze onderwijzen doen inzien?

Johannes 13:34 (wij dienen anderen 
lief te hebben zoals Jezus Christus ons 
liefheeft)

Mosiah 28:1–3; Alma 17:21–39; 
20:21–27 (Ammon toont liefde voor de 
Lamanieten die hij onderwijst)

Moroni 7:45–46 (zonder naastenliefde 
zijn wij niets)

Thomas S. Monson, ‘Voorbeelden 
van goede leerkrachten’, Liahona, juni 
2007, pp. 74–80

‘Van uw leerlingen houden’, Onder
wijzen — geen grotere roeping (1999), 
pp. 30–39

Video: ‘Heb de leerlingen lief’

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren om een klasge
noot te vertellen over een Schrifttekst 
die zij onlangs in hun persoonlijke 
Schriftstudie hebben gelezen. Hebben 
ze vragen over iets wat ze leren?

• Vraag de jongeren hoe ze weten 
wanneer een leerkracht om hen 
geeft. Waarom is het belangrijk dat 

een leerkracht liefde toont? Hebben 
de jongeren wel eens liefde getoond 
voor iemand die ze lesgaven? Lees 
Johannes 13:34 en bespreek manieren 
waarop de Heiland liefde toonde voor 
wie Hij onderwees.

Hoe bent u beïnvloed 
door een leerkracht die u 
liefde toonde? Hoe hebt u 
liefde ontwikkeld voor uw 
leerlingen?

Welke gelegenheden heb
ben de jongeren om in 
de kerk te onderwijzen? 
Welke andere gelegenhe
den om te onderwijzen 
hebben ze in hun leven? 
Hoe kan de mensen leren 
liefhebben die ze onder
wijzen van de jongeren een 
betere leerkracht maken?
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Samen leren

Elk van de volgende leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze mensen die ze onder
wijzen op een christelijke wijze kunnen liefhebben. Kies er onder inspiratie van de 
Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de jongeren Moroni 7:45 lezen 
en zoeken naar woorden en zinsne
den die een persoon met naastenliefde 
beschrijven. Laat ze die eigenschap
pen dan in hun eigen woorden 
beschrijven (breng ze indien nodig 
de betekenis van onbekende woor
den bij). Laat elke jongere een van 
die woorden of zinsneden kiezen en 
beschrijven wat die met onderwijzen 
te maken heeft. Vraag ze aan situaties 
te denken waarin ze anderen onder
wijzen — zowel in de kerk als elders 
(thuis, op school en in het dagelijks 
leven). Welke eigenschappen in 
Moroni 7:45 zouden ze willen ontwik
kelen om beter te kunnen onderwij
zen? Vraag een aantal jongeren naar 
hun gedachten.

• Vraag de jongeren de paragraaf 
‘Het is zaliger te geven dan te ontvan
gen’ te lezen in president Thomas S. 
Monsons toespraak ‘Voorbeelden van 
goede leerkrachten’, of vertoon de 
video ‘Heb de leerlingen lief’. Vraag 
de jongeren wat de leerkrachten in 
deze voorbeelden deden om liefde te 

tonen voor wie zij lesgaven. Welke 
gelegenheden krijgen de jongeren 
om te onderwijzen (in de kerk en bij 
andere gelegenheden)? Vraag de jon
geren te plannen hoe ze liefde kunnen 
tonen bij hun onderwijs. Vraag een 
paar jongeren te vertellen wat ze van 
plan zijn te doen.

• Vertel de jongeren over de analogie 
van ouderling Dallas N. Archibald op 
p. 31 van Onderwijzen — geen grotere 
roeping (breng eventueel een leeg glas 
en een emmer water mee voor de 
bespreking). Wat leren de jongeren 
over onderwijzen door deze analo
gie? Deel de klas op in drie groepen 
en geef elke groep een van de eerste 
drie hoofdstukken te lezen in ‘Van 
uw leerlingen houden’ in Onderwij
zen — geen grotere roeping. Vraag elke 
groep om aan de rest van de klas over 
te brengen wat ze uit hun gedeelte te 
weten komen. Moedig ze aan om in 
hun presentatie het volgende op te 
nemen: een verhaal dat het beginsel 
illustreert, een discussievraag en een 
persoonlijk getuigenis.

Onderwijstip

‘Een deel van uw werk 
als leerkracht is ervoor te 
zorgen dat de leerlingen 
de liefde van onze hemelse 
Vader begrijpen en voelen. 
En dat kan niet uitsluitend 
met woorden worden 
bereikt. We moeten per
soonlijk contact met hen 
opnemen.’ (Onderwijzen 
geen grotere roeping [1999], 
p. 35.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Jezus Christus hield van 
wie Hij onderwees. Hij 
bad voor ze en diende ze 
constant. Hoe kunt u uw 
liefde tonen voor de jonge
ren die u lesgeeft?

• Toon een plaat waarop Ammon 
de kudde van Lamoni verdedigt 
(Evangelie platenboek, nr. 78) en laat 
iemand uit de klas het verhaal in 
eigen woorden vertellen (zie Alma 
17:21–39). Laat enkele jongeren 
Mosiah 28:1–3 lezen en zoeken naar 
antwoorden op de vraag: ‘Wat inspi
reerde Ammon en zijn broers ertoe 

om het evangelie aan de Lamanie
ten te willen prediken?’ Laat de rest 
van de klas Alma 20:21–27 lezen en 
zoeken naar antwoorden op de vraag: 
‘Wat voor effect had Ammons liefde 
op de vader van koning Lamoni?’ 
Vraag ze naar hun bevindingen en 
wat ze specifiek kunnen doen om 
Ammons voorbeeld te volgen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij liefde kunnen 
tonen voor wie zij onderwijzen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Moedig de jongeren aan om te denken aan de mensen die ze onderwijzen. Laat ze iets 
kiezen wat ze gaan doen om liefde voor die mensen te tonen.
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Uit: Thomas S. Monson, ‘Voorbeelden van goede leer
krachten’, Liahona, juni 2007, pp. 74–80

‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’

Als kleine jongen kwam ik onder de invloed van 
een heel doeltreffende en geïnspireerde lerares, die 
naar ons luisterde en van ons hield. Ze heette Lucy 
Gertsch. In onze zondagsschoolklas gaf ze ons les 
in de schepping van de wereld, de val van Adam en 
het zoenoffer van Jezus. Zij liet ons in haar klas ken
nismaken met hooggeëerde gasten als Mozes, Jozua, 
Tomas, Paulus en uiteraard Christus. Hoewel we ze 
niet zagen, leerden we ze lief te hebben, te eren en 
na te doen.

Nooit was haar onderwijs zo bewogen of invloedrijk 
als de zondagmorgen dat ze bedroefd mededeelde 
dat de moeder van een van de kinderen in de klas 
was overleden. We hadden Billy die morgen gemist, 
maar we wisten niet waarom hij er niet was.

De les had die morgen als thema: ‘Het is zaliger te 
geven dan te ontvangen’ (Handelingen 20:35). Hal
verwege de les sloeg onze lerares het lesboek dicht 
en opende onze ogen, onze oren en ons hart voor de 
heerlijkheid van God. Ze vroeg: ‘Hoeveel geld zit er 
in ons feestpotje?’

Het was crisistijd, vandaar dat we trots waren op 
ons antwoord: ‘Vier dollar en 75 cent.’

Toen stelde ze op lieve toon voor: ‘Billy’s familie 
heeft weinig geld en veel verdriet. Wat zouden jullie 
ervan denken als we vanmorgen naar Billy’s huis 
toegaan en zijn vader ons geld geven?’

Ik zal nooit het groepje vergeten dat drie straten ver 
naar het huis van Billy ging en hem, zijn broer, zijn 
zussen en zijn vader begroette. Zijn moeder was er 
duidelijk niet. Ik zal altijd de herinnering koesteren 
aan de tranen in ieders ogen toen de witte envelop 
met ons zuur gespaarde geld van de tere hand van 
onze lerares overging in de behoeftige hand van de 
rouwende vader.

We huppelden bijna terug naar de kerk. Ons hart 
was lichter dan het ooit geweest was, onze vreugde 
groter, en ons begrip ook. Een door God geïnspi
reerde lerares had haar jongens en meisjes een 
eeuwige les in goddelijke waarheid gegeven: ‘Het is 
zaliger te geven dan te ontvangen.’

Een parafrase van de woorden van de discipelen op 
de weg naar Emmaüs is zeer wel van toepassing op 
haar: ‘Was ons hart niet brandende in ons, terwijl 
[zij] ons de Schriften opende?’ (Lucas 24:32.)

Lucy Gertsch kende ieder van haar leerlingen. 
Ze ging altijd even langs bij wie een zondag niet 
geweest was of wie nooit kwamen. Wij wisten dat 
zij om ons gaf. Niemand is haar of de lessen die zij 
ons leerde ooit vergeten.

Vele, vele jaren later, toen Lucy’s leven ten einde 
liep, ben ik haar gaan opzoeken. We haalden herin
neringen op uit die dagen zo lang geleden toen ze 
onze lerares was. We spraken over alle kinderen in 
de klas en hoe het hen was vergaan. Haar liefde en 
zorg besloegen een mensenleven.
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OKTOBER: MEER OP CHRISTUS GAAN LIJKEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe vergeleek de Heiland 
evangeliewaarheden met 
bekende voorwerpen 
en ervaringen?
Jezus Christus is de Meesterleraar. Hij gebruikte eenvoudige verhalen, gelij
kenissen en uit het leven gegrepen voorbeelden die zijn toehoorders hielpen 
evangeliebeginselen te begrijpen. We kunnen net als de Heiland verhalen 
gebruiken om te onderwijzen door over onze eigen ervaringen te vertellen en 
evangeliebeginselen te koppelen aan de wereld om ons heen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat 
voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

Matteüs 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Lucas 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32; zie ook de 
video ‘De verloren zoon’ (voorbeel
den van gelijkenissen)

Matteüs 18:1–6 (de Heiland gebruikt 
een kind om het koninkrijk der heme
len te verduidelijken)

Matteüs 5:13–16; zie ook de video 
‘De Bergrede: zaligsprekingen’ (de 
Heiland vergelijkt zijn discipelen met 
zout en het licht van een lamp)

L. Tom Perry, ‘De leerstellingen en 
beginselen die in de geloofsartikelen 
staan’, Liahona, november 2013

Jeffrey R. Holland, ‘De arbeiders in 
de wijngaard’, Liahona, mei 2012, 
pp. 31–33

David A. Bednar, ‘U moet wederge
boren worden’, Liahona, mei 2007, 
pp. 19–22

‘Vergelijkingen en aanschouwelijk 
onderwijs’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping, pp. 176–178

‘Verhalen’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping, pp. 178–180

Welke gelijkenissen van 
Jezus spreken u erg aan 
en waarom? Welke andere 
vergelijkingen hebben u 
geholpen om evangeliebe
ginselen te begrijpen?

Welke gelijkenissen van 
Jezus zullen de jongeren 
aanspreken? Welke andere 
vergelijkingen kunnen hen 
helpen om evangeliebe
ginselen te begrijpen? Wat 
kunnen de jongeren leren 
over lesgeven door de 
wijze waarop de Heiland 
vergelijkingen en verhalen 
gebruikte?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Laat de jongeren een gezinsavond, 
les, toespraak of conferentie beschrij
ven die indruk op hen heeft gemaakt.

• Vraag de jongeren naar een ver
haal dat zij zich nog uit een recente 

conferentietoespraak herinneren. Wat 
hebben zij van dat verhaal geleerd? 
Waarom zou de spreker volgens hen 
een verhaal hebben gebruikt om iets 
duidelijk te maken?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze gelijkenissen en 
andere vergelijkingen kunnen gebruiken bij hun onderwijs. Kies er onder inspiratie van 
de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren een schema 
te maken met de volgende kopjes: 
‘Augurken maken’ en ‘Tot bekering 
komen’. Laat de jongeren ouder
ling David A. Bednars toespraak ‘U 
moet wedergeboren worden’ lezen 
en benoemen welke vergelijkingen 
ouderling Bednar gebruikt om het 
proces van bekering uiteen te zetten. 
U kunt de jongeren eventueel vragen 
om de vergelijkingen in een tekening 
weer te geven. Geef de jongeren de 
tijd om over een vergelijking uit hun 
eigen ervaring te vertellen waarmee 
zij een evangeliewaarheid kunnen 
verduidelijken.

• Vraag iedere jongere een van zijn 
of haar favoriete gelijkenissen in de 
Schriften op te zoeken. Als ze ideeën 
nodig hebben, kunt u ze verwijzen 
naar de gelijkenissen in dit schema. 
Laat de jongeren hun gelijkenis in 
eigen woorden aan de klas vertellen 

en uitleggen waarom die betekenis 
voor hen heeft. Waarom zijn gelij
kenissen zo’n effectieve onderwijs
methode (zie ‘Verhalen’, Onderwijzen 
— geen grotere roeping, pp. 178–180)? 
Geef de jongeren eventueel de tijd 
hun eigen gelijkenis te maken om een 
evangeliewaarheid uiteen te zetten. 
Laat ze om te beginnen bepalen welk 
evangeliebeginsel ze uiteen willen 
zetten. Daarna kunnen ze een situ
atie voor hun gelijkenis bedenken die 
vertrouwd is voor de mensen die ze 
onderwijzen en een verhaal schrijven 
waaruit het evangeliebeginsel spreekt.

• Laat de jongeren een mobieltje of 
een afbeelding ervan zien. Vraag ze 
vergelijkingen te maken tussen de 
telefoon en een beginsel van het evan
gelie. Vraag ze de laatste vijf alinea’s 
te lezen vóór het kopje ‘Organisatie en 
orde van het priesterschap’ in ouder
ling L. Tom Perry’s toespraak ‘De 

Evangeliestudiemethoden

Symbolen begrijpen. De 
jongeren begrijpen gelij
kenissen en symbolen 
in de Schriften pas wan
neer ze in staat zijn die 
symbolen te herkennen, 
elementen van de symbo
len te benoemen en ze te 
interpreteren. Een manier 
om een symbool te herken
nen is letten op woorden 
zoals als, vergeleken, zoals 
of als het ware. De jonge
ren kunnen dan een lijst 
met de elementen van het 
symbool maken. Voor de 
interpretatie van de sym
bolen kunnen zij ander 
kerkmateriaal raadplegen 
(zoals tijdschriften van de 
kerk, conferentietoespra
ken of andere Schrifttek
sten) en overwegen hoe de 
symbolen ze meer inzicht 
in een evangeliebeginsel 
geven. Moedig ze aan om 
dat steeds te doen wan
neer ze bij hun persoon
lijke evangeliestudie op 
een gelijkenis of symbool 
stuiten.
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland hielp zijn leer
lingen om in hun dagelijks 
leven en de wereld om hen 
heen evangelielessen te 
ontdekken. Hoe kunt u de 
jongeren helpen inzien hoe 
ze bekende voorwerpen en 
hun eigen ervaringen kun
nen gebruiken om anderen 
in evangeliewaarheden te 
onderwijzen?

leerstellingen en beginselen die in de 
geloofsartikelen staan’ en bespreek 
de vergelijking die hij maakt. Ouder
ling Perry nodigt de jongeren aan 
het eind van zijn toespraak uit om de 
leerstellingen in de geloofsartikelen te 
bestuderen. Lees zijn uitnodiging met 
de klas en vraag elke jongere de leer
stelling in een van de geloofsartikelen 
te bestuderen. Vraag ze die leerstel
ling in de les van volgende week kort 
toe te lichten aan de hand van een 
vergelijking.

• Vertoon een van de video’s in dit 
schema, of laat de jongeren in de 
Schriften voorbeelden lezen waarin 
de Heiland het evangelie vergelijkt 
met bekende voorwerpen. Waarom 
onderwees Jezus op die wijze (zie 
‘Vergelijkingen en aanschouwelijk 
onderwijs’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping, pp. 176–178)? Neem enkele 
alledaagse voorwerpen mee naar de 
klas, zoals zeep, munten, sleutels, 
steentjes of voedsel. Laat de jongeren 

een voorwerp kiezen en een evange
liebeginsel uiteenzetten met behulp 
van dat voorwerp. Als de jongeren 
hulp nodig hebben, kunt u eventueel 
pp. 176–178 gebruiken van Onderwij
zen — geen grotere roeping.

• Laat de jongeren de gelijkenis van 
de arbeiders in de wijngaard lezen 
in Matteüs 20:1–15. Laat ze verschil
lende manieren bespreken waarop 
deze gelijkenis van toepassing kan 
zijn op hun leven. Laat ze ouderling 
Jeffrey R. Hollands toespraak ‘De 
arbeiders in de wijngaard’ lezen en de 
evangeliewaarheden bespreken die hij 
met deze gelijkenis uiteenzet (u kunt 
wellicht stukken uit de toespraak 
gebruiken die voor de jongeren het 
meest geschikt zijn). Laat de jongeren 
nog een gelijkenis uit de Schriften 
kiezen en de klas vertellen hoe die op 
hen van toepassing is. Waarom zijn 
gelijkenissen een effectieve manier 
om anderen in evangeliebeginselen te 
onderwijzen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze met behulp van 
gelijkenissen en andere vergelijkingen kunnen onderwijzen? Wat voor gevoelens of 
ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn 
om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Laat de jongeren vergelijkingen of gelijkenissen gebruiken om iemand in een evan
geliewaarheid te onderwijzen. Vraag ze in welke situaties ze in die waarheid kunnen 
onderwijzen, zoals op een gezinsavond, in een toespraak of aan een vriend of vriendin.
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Geselecteerde bronnen

Uit: David A. Bednar, ‘U moet wedergeboren worden’, 
Liahona, mei 2007, pp. 19–22

Net zoals een augurk de benodigde verandering 
ondergaat als hij wordt ondergedompeld en door
weekt in pekelnat, worden u en ik wedergeboren 
als we het evangelie van Jezus Christus in ons 
opnemen. Als wij ‘de verbonden […] nakomen’ (LV 
42:13) die wij zijn aangegaan, als wij ons ‘vergast[en] 
aan de woorden van Christus (2 Nephi 32:3), als wij 
‘bid[den] tot de Vader met alle kracht van [ons] hart’ 
(Moroni 7:48) en wij God dienen ‘met geheel [ons] 
hart, macht, verstand en kracht’ (LV 4:2), dan:

‘Wegens het verbond dat gij hebt gesloten, zult gij 
de kinderen van Christus worden genoemd, zijn 
zonen en zijn dochters; want zie, heden heeft Hij u 
geestelijk verwekt; want gij zegt dat uw hart door 
geloof in zijn naam is veranderd; daarom zijt gij uit 
Hem geboren en zijn zonen en zijn dochters gewor
den’ (Mosiah 5:7).

De geestelijke wedergeboorte die in dit vers wordt 
beschreven, vindt over het algemeen niet in één keer 
plaats, maar is een voortdurend proces en niet een 
eenmalige gebeurtenis. Regel op regel en voorschrift 
op voorschrift worden onze motieven, gedachten, 
woorden en daden geleidelijk en bijna onmerkbaar 
in overeenstemming met de wil van God gebracht. 
Die fase van het transformatieproces vereist tijd, 
doorzettingsvermogen en geduld.

Een augurk wordt alleen zoals hij worden moet 
door onophoudelijk en volledig voor langere tijd 
in pekelnat ondergedompeld te blijven. Het is 
opmerkelijk dat zout het voornaamste ingrediënt 
van het recept is. Zout wordt in de Schriften vaak 

gebruikt als symbool voor zowel een verbond als 
een verbondsvolk. En net zoals zout nodig is voor 
het inmaken van een augurk, zijn verbonden nodig 
voor onze geestelijke wedergeboorte.

Wij beginnen met het proces van de wedergeboorte 
door geloof te oefenen in Christus, ons te bekeren 
van onze zonden en ons door iemand met priester
schapsgezag te laten dopen door onderdompeling 
voor de vergeving van zonden.

‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 
dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt 
is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuw
heid des levens zouden wandelen’ (Romeinen 6:4).

En als wij de wateren van de doop uitkomen, moet 
onze ziel voortdurend doorweekt worden met de 
waarheid en het licht van het evangelie van de 
Heiland. Sporadisch en gedeeltelijk onderdompelen 
in de leer van Christus en deels deelnemen aan zijn 
herstelde kerk kan de geestelijke transformatie niet 
tot stand brengen die ons in nieuwheid des levens 
doet wandelen. In plaats daarvan zijn trouw aan de 
verbonden, voortdurende toewijding en overgave 
van onze hele ziel aan God vereist als wij de zege
ningen van de eeuwigheid willen ontvangen.

‘Ik [zou] willen dat gij tot Christus komt, die de Hei
lige Israëls is, en deelhebt aan zijn heil en de kracht 
van zijn verlossing. Ja, komt tot Hem en biedt Hem 
uw gehele ziel als offerande aan, en blijft vasten 
en bidden, en volhardt tot het einde; en zowaar de 
Heer leeft, zult gij worden gered’ (Omni 1:26).

Volledige onderdompeling in, en doorweking met, 
het evangelie van de Heiland zijn essentiële stappen 
in het proces van de wedergeboorte.
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Geselecteerde bronnen

Fragment uit L. Tom Perry, ‘De leerstellingen en beginse
len die in de geloofsartikelen staan’, Liahona, nov 2013

De woorden van mijn leerkracht hebben me geïn
spireerd omdat ze het belang van evangeliestudie 
benadrukte. De Schriften zijn een maatstaf van de 
waarheid waarmee we kunnen oordelen of ver
kregen kennis waar of niet waar is. Ware leer komt 
van God, de bron en het fundament van alle waar
heid. We kunnen de ware leer in het evangelie van 
onze Heer en Heiland vinden. Valse leerstellingen 
komen van Satan, de vader van alle leugens. Hij wil 
geopenbaarde waarheden verdraaien en verande
ren. Hij wil ons misleiden zodat sommigen de weg 
naar ons hemelse thuis kwijtraken.

De Schriften leren ons hoe we valse leerstellingen 
kunnen mijden. In de brief van Paulus aan Timoteüs 
staat bijvoorbeeld:

‘Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig 
om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en 
op te voeden in de gerechtigheid,

‘opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed 
werk volkomen toegerust’ (2 Timoteüs 3:16 17).

Leerstellingen zijn even belangrijk voor de kerk 
als een accu voor een mobiele telefoon. Als men de 
accu uit een mobieltje haalt, wordt die nutteloos. 
Een kerk waar de ware leer niet meer onderwezen 
wordt, is even nutteloos. Die kan ons niet terugbren
gen naar onze hemelse Vader en ons eeuwige thuis.
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OKTOBER: MEER OP CHRISTUS GAAN LIJKEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik anderen op basis 
van de Schriften helpen 
meer op Christus te lijken?
Jezus Christus is het beste voorbeeld van onderwijzen. Hij gebruikte de Schrif
ten om in zijn evangelie te onderwijzen. Hedendaagse profeten hebben ons 
verteld dat er niets boven de Schriften en de woorden van de levende profeten 
gaat wanneer we anderen in het evangelie onderwijzen. Om uit de Schriften 
te onderwijzen, moeten we die zelf bestuderen. Dan kunnen we verhalen en 
voorbeelden uit de Schriften aanhalen en onze leerlingen helpen de Schriften 
op zichzelf toe te passen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren ertoe inspireren om de Schriften te gaan gebruiken wanneer ze 
onderwijzen?

Matteüs 12:1–8; 13:38–41 (voorbeel
den waarbij de Heiland de Schriften 
toepast)

Lucas 4:17–27 (Jezus gebruikt de 
Schriften om het volk van Nazaret te 
onderwijzen)

3 Nephi 23:1–6 (Jezus gebruikt 
de Schriften om de Nephieten te 
onderwijzen)

‘Onderwijs uit de Schriften’, in: Jef
frey R. Holland, ‘Onderwijzen en 
leren in de kerk’, Liahona, juni 2007, 
pp. 94–97

‘Uit de Schriften onderwijzen’, 
Onderwijzen ― geen grotere roeping, 
pp. 54–58

Welke Schriftteksten hebt 
u onlangs gebruikt om een 
evangeliebeginsel uiteen 
te zetten? Hoe bent u door 
uw studie van de Schrif
ten een betere leerkracht 
geworden? Hoe gebruikt 
u de Schriften wanneer u 
lesgeeft?

Welke verhalen of pas
sages uit de Schriften 
zijn in het bijzonder van 
betekenis voor de jonge
ren? Waarom is het voor 
de jongeren belangrijk dat 
ze de Schriften gebruiken 
wanneer ze onderwijzen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Laat de jongeren aan de klas een 
lievelingstekst uit de Schriften vertel
len. Waarom heeft die tekst voor hen 
betekenis?

• Laat de jongeren in de Schriften 
voorbeelden lezen waarin de Heiland 
de Schriften gebruikt om anderen te 
onderwijzen, bijvoorbeeld die in dit 
schema of andere die u kent. Bespreek 

met de jongeren vragen als de vol
gende: Waarom gebruikte de Heiland 
de Schriften om te onderwijzen? 
Welke invloed had het gebruik van de 
Schriften op zijn toehoorders? Wan
neer zijn de jongeren in de gelegen
heid om te onderwijzen? Hoe kunnen 
de jongeren de Schriften gebruiken bij 
hun onderwijs?

Samen leren

Elk van de volgende leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze de Schriften kunnen 
gebruiken om anderen te helpen meer op Christus te gaan lijken. Kies er onder inspira
tie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat zien hoe je als leerkracht de 
studiewijzers in de Schriften gebruikt 
(zoals de voetnoten, inleidende tekst 
boven de hoofdstukken en Gids bij 
de Schriften; zie Onderwijzen — geen 
grotere roeping, pp. 56–57). Vraag de 
jongeren met behulp van de studie
wijzers in de Schriften een gezins
avondles voor te bereiden over een 
van de christelijke eigenschappen die 
ze in hun andere lessen bestuderen. 
Vraag indien mogelijk een paar van 
hen aan de klas te vertellen wat ze 
hebben voorbereid.

• Laat de jongeren zich voorstel
len dat ze gevraagd zijn om jonge 

kinderen les te geven over een 
christelijke eigenschap aan de hand 
van een verhaal uit de Schriften, zoals 
de barmhartige Samaritaan (Lucas 
10:25–37) of de gelijkenis van het 
verloren schaap (Lucas 15:1–7). Laat 
ze de richtlijnen op pp. 194–196 van 
Predik mijn evangelie gebruiken om te 
plannen hoe ze het verhaal zouden 
overbrengen. Geef ze indien mogelijk 
de tijd om het lesgeven te oefenen 
en regel voor hen dat ze hun ver
haal in een les aan kinderen kunnen 
overbrengen.

• Laat de jongeren de paragrafen ‘De 
context’ en ‘Biografische informatie 

Evangeliestudiemethoden

Gebruikmaken van voetno
ten. In de eerste leeractivi
teit in dit gedeelte worden 
de jongeren uitgenodigd 
om studiewijzers voor de 
Schriften te gebruiken, 
waaronder voetnoten. 
Vraag ze een vers over een 
christelijke eigenschap te 
lezen en alle voetnoten 
bij dat vers te bestuderen 
met de volgende vraag in 
gedachte: wat voegt deze 
voetnoot aan mijn begrip 
van het vers toe? Moedig 
de jongeren aan de voet
noten bij hun individuele 
studie van de Schriften 
vaak te raadplegen.
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behandelen’ lezen in Onderwijzen — 
geen grotere roeping, pp. 54–55. Laat 
aan de hand van het verhaal van 
opperbevelhebber Moroni en het 
vaandel der vrijheid zien hoe je voor 
context kunt zorgen wanneer je over 
de Schriften lesgeeft. U kunt bijvoor
beeld de achtergrondinformatie in 
Alma 46:1–11 samenvatten voordat u 
vss. 12–13 leest. Vraag de jongeren hoe 
begrip van de achtergrondinformatie 
het verhaal in de Schriften duidelijker 
voor hen maakt. Laat de jongeren 
een Schrifttekst kiezen en anderen 
daarin als oefening onderwijzen door 

context en biografische informatie te 
verschaffen.

• Laat zien hoe je anderen uitnodigt 
om naar iets bijzonders in de Schriften 
te zoeken. U kunt daarbij verschil
lende voorbeelden gebruiken op 
p. 55 van Onderwijzen — geen grotere 
roeping. Laat de jongeren een Schrift
tekst opzoeken over een christelijke 
eigenschap en iets benoemen wat ze 
kunnen vragen aan leerlingen terwijl 
ze die tekst lezen. Geef ze de gelegen
heid de klas in hun Schrifttekst te 
onderwijzen volgens de aanpak ‘zoek 
naar’.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze de Schriften 
kunnen gebruiken om anderen te helpen tot Christus te komen? Wat voor gevoelens of 
ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn 
om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren hoe ze met het geleerde van vandaag hun evangeliestudie en 
 onderwijs kunnen verbeteren. Bied ze de gelegenheid om in toekomstige lessen over 
ervaringen te vertellen met het onderwijzen op basis van de Schriften.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland leerde men
sen om zelf na te denken 
over de Schriften en die te 
gebruiken om antwoord 
op hun eigen vragen te 
krijgen. Hoe kunt u de 
jongeren aanmoedigen om 
te onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland?
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Geselecteerde bronnen

Uit: ‘Uit de Schriften onderwijzen’, zie Onderwijzen ― 
geen grotere roeping (1999), pp. 54–58

De context

Het kader en de achtergrond van een passage in de 
Schriften wordt de context genoemd. De leerlingen 
zullen beter begrijpen wat zich in een tekst afspeelt 
of wat er gezegd wordt, als ze de context kennen.

Als u naar de context op zoek gaat, stel dan de vol
gende vragen:

• Wie spreekt er?

• Tegen wie spreekt die persoon?

• Waar heeft hij of zij het over?

• Waar antwoordt hij of zij op?

• Waarom zegt hij of zij dat?

In Lucas 15:11–32 staat bijvoorbeeld de gelijkenis 
van de verloren zoon. De profeet Joseph Smith heeft 
gezegd dat hij deze gelijkenis is gaan begrijpen door 
naar de context te kijken:

‘Ik gebruik een sleutel waardoor ik de Schriften kan 
begrijpen. Ik vraag me af wat de vraag was waarop 
het antwoord werd gegeven, of waarom Jezus de 
gelijkenis vertelde. […] Terwijl Jezus het volk onder
richtte, kwamen al de tollenaars en zondaars naar 
Hem toe: “En de Farizeeën en de schriftgeleerden 
morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet 
met hen.” Dit is het sleutelwoord dat de gelijkenis 
van de verloren zoon ontsluit. Ze werd gegeven in 
antwoord op het gemor en de vragen van de Sad
duceeën en Farizeeën, die morden en bekritiseerden 
en zeiden: “Hoe komt het dat deze man, die zo groot 
beweert te zijn, met tollenaars en zondaars eet?”’ 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld 
door Joseph Fielding Smith [1976], pp. 276–277.)

Zoals de profeet Joseph Smith aangeeft, begint de 
context van de gelijkenis van de verloren zoon in 
Lucas 15:1–2, een aantal verzen voor de gelijkenis 
zelf. Om achter de context te komen, kunnen we 

de verzen voor en na een bepaalde passage in de 
Schriften lezen. […]

Soms is het ook nuttig om de politieke, maatschap
pelijke of economische geschiedenis uit die tijd te 
bestuderen. Om bijvoorbeeld de vertroosting en de 
beloften van de Heer in Leer en Verbonden 121 en 
122 te begrijpen, is het nuttig om iets te weten over 
de beproevingen van de heiligen in die tijd in Mis
souri, en over de omstandigheden waarin de profeet 
Joseph en zijn lotgenoten in Liberty Jail verkeerden. 
Als we meer over de brieven van Paulus willen 
weten, is het handig om wat informatie over het 
gebied te hebben waar hij rondreisde, en over de 
omstandigheden van de gemeenten van de kerk die 
hij aanschreef. [De Gids bij de Schriften bevat onder 
andere nuttige achtergrondinformatie over passages 
in de Schriften.]

Als we de context bestuderen, moeten we niet het 
doel ervan uit het oog verliezen, namelijk om ons 
een beter begrip van een bepaalde passage in de 
Schriften te geven. Zorg ervoor dat de context — de 
geschiedenis, politiek, economie of taal van het volk 
in de Schriften — niet het doel van de les overscha
duwt. […]

Biografische informatie behandelen

Als we het leven van mensen uit de Schriften 
bestuderen, zien we na verloop van tijd vaak hoe 
bepaalde evangeliebeginselen in elkaar zitten. Uit 
het volledige verhaal van Zeëzrom in het Boek van 
Mormon blijkt bijvoorbeeld dat iemand zich kan 
bekeren en de Heer dan in rechtschapenheid kan 
dienen. Als u alle verzen leest die in de index van 
het Boek van Mormon onder ‘Zeëzrom’ staan, kunt 
u het verhaal volgen van zijn strijd tegen de kerk, 
zijn bekering en uiteindelijk zijn heldhaftige werk als 
zendeling en leerkracht. Andere leerzame biogra
fieën zijn die van Ruth, koning David, Samuël, Ester, 
de apostel Paulus, Alma de oude, koning Benjamin, 
Alma de jonge, Corianton, Mormon en Moroni.
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OKTOBER: MEER OP CHRISTUS GAAN LIJKEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik bij mijn onderwijs 
effectief vragen stellen?
Jezus Christus, de Meesterleraar, stelde vaak vragen om de mensen aan te 
moedigen zijn leringen te overwegen en toe te passen. Zijn vragen riepen tot 
nadenken, bezinning en toewijding op. Wij helpen mensen bij hun leerproces 
als we vragen leren stellen waardoor ze evangeliebeginselen gaan overdenken, 
bespreken en toepassen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal 
de jongeren die u lesgeeft inspireren?

Matteüs 7:7–11 (de Heiland stelt vra
gen om ons het beginsel van gebed te 
helpen toepassen)

Matteüs 16:13–17 (de Heiland stelt 
vragen die Petrus uitnodigen om te 
getuigen)

Matteüs 16:24–26 (de Heiland stelt 
vragen die tot nadenken stemmen)

Alma 5:14–30 (Alma gebruikt vragen 
om de Nephieten te onderrichten)

Dieter F. Uchtdorf, ‘De barmhartigen 
krijgen barmhartigheid’, Liahona, mei 
2012, pp. 70–76

‘Lesgeven door middel van vraag
stelling’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping, pp. 68–70

Video: ‘De dingen zoals ze werkelijk 
zijn’

Hoe hebt u effectieve 
leerkrachten vragen zien 
gebruiken om anderen te 
helpen het evangelie te 
overdenken en toe te pas
sen? Hoe gebruikt u vra
gen wanneer u lesgeeft?

Wat moeten de jonge
ren over het stellen van 
vragen begrijpen waar
door ze beter kunnen 
onderwijzen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren naar een erva
ring in de afgelopen week die hun 
begrip heeft vergroot van iets wat ze 
over christelijke eigenschappen leren.

• Vraag de jongeren ten minste één 
week voor de les om op te schrijven 
welke vragen hun leerkrachten stellen 

(op het seminarie, op school of in de 
kerk). Laat ze in de klas de verschil
lende manieren bespreken waarop 
hun leerkrachten vragen gebruiken. 
Wat werkte effectief? Waarom is vra
gen stellen een belangrijk onderdeel 
van lesgeven?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze vragen effectief 
kunnen gebruiken om anderen te onderwijzen. Kies er onder inspiratie van de Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat elke jongere een van de 
Schriftteksten in dit schema lezen en 
de vragen opzoeken die de Heiland 
daarin stelde. Waarom stelde Hij die 
vragen? In welke opzichten zouden 
de leerervaringen anders zijn geweest 
als de Heiland in die situaties geen 
vragen had gesteld? Waarom is het 
stellen van vragen een effectieve 
manier om anderen te  onderwijzen? 
Laat de jongeren nagaan welke 
gelegenheden ze hebben om te 
onderwijzen (als huisonderwijzer, in 
toespraken, op de gezinsavond, bij 
informele gelegenheden enzovoort). 

In welke opzichten zouden ze hun 
boodschap door het stellen van 
vragen in die situaties beter kunnen 
overbrengen?

• Deel de klas op in groepjes en laat 
elk groepje over een van de soorten 
vragen lezen in het gedeelte ‘Alge
mene richtlijnen voor het bedenken 
van vragen’ in Onderwijzen — geen 
grotere roeping, pp. 68–69. Laat de 
groepjes zich erop voorbereiden de 
klas over de soort vraag te vertellen 
die ze hebben bestudeerd en uit te 
leggen wanneer dergelijke vragen 

Onderwijstip

‘Stel vragen waarop de 
leerlingen het antwoord in 
de Schriften en de lerin
gen van de hedendaagse 
profeten kunnen vinden.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 62.)
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gepast zijn. Vraag ze eigen voorbeel
den van dergelijke vragen te beden
ken en te noemen. Nadat de groepjes 
het geleerde hebben gepresenteerd, 
laat u ze een van de christelijke 
eigenschappen kiezen in Predik mijn 
evangelie (pp. 126–134) en vragen 
opschrijven die ze kunnen stellen 
wanneer ze anderen over die eigen
schap vertellen. Laat ze hun vragen 
op het bord schrijven.

• Laat de jongeren Alma 5:14–30 
lezen, de video ‘De dingen zoals ze 
werkelijk zijn’ bekijken of president 
Dieter F. Uchtdorfs toespraak ‘De 
barmhartigen krijgen barmhartigheid’ 
doornemen. Vraag ze een lijstje te 
maken van enkele vragen die Alma, 
ouderling Bednar of president Ucht
dorf bij hun onderricht gebruiken. 

Hoe kunnen die vragen ons tot leren 
aanzetten? Vraag de jongeren manie
ren te overwegen waarop ze vragen 
kunnen gebruiken wanneer ze weer 
gevraagd worden om een toespraak te 
houden.

• Laat de jongeren zien hoe ze onder
delen kunnen gebruiken van de para
graaf ‘Creatief gebruik van vragen’ op 
p. 70 van Onderwijzen — geen grotere 
roeping of bedenk eigen mogelijkhe
den. (Gebruik bijvoorbeeld de vragen 
over het onderwerp in deze module, 
meer op Christus gaan lijken.) Laat de 
cursisten aangeven wat u deed om de 
vragen te presenteren en die ideeën 
op het bord zetten. Laat ze andere cre
atieve manieren bedenken om vragen 
te gebruiken en er in koppels of kleine 
groepjes mee oefenen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij vragen kunnen 
gebruiken als ze onderwijzen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland stelde vragen 
aan zijn toehoorders die 
hen ertoe brachten om 
diep na te denken en acht 
te slaan op hun gevoelens. 
Zij waren niet bang om 
hun gedachten en gevoe
lens onder woorden te 
brengen, omdat zij wisten 
dat Hij van hen hield. 
Hoe kunt u een sfeer in 
uw klas scheppen waarin 
de jongeren zich op hun 
gemak voelen om vragen 
te beantwoorden?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Dieter F. Uchtdorf, ‘De barmhartigen krijgen barm
hartigheid’, Liahona, mei 2012, pp. 70–77

Geliefde broeders en zusters, denk bij wijze van 
zelfevaluatie eens na over de volgende vragen:

Koestert u een wrok tegen iemand anders?

Roddelt u, zelfs als wat u zegt misschien wel waar is?

Sluit u anderen buiten, stoot u ze af, of straft u ze 
voor iets dat ze hebben gedaan?

Bent u stiekem afgunstig op iemand?

Wilt u iemand kwetsen of schaden?

Als u een van deze vragen met ja hebt beantwoord, 
dan doet u er goed aan om de eerder genoemde toe
spraak van twee woorden toe te passen: stop ermee!

In een wereld vol beschuldigingen en onvriende
lijkheid is het makkelijk om stenen te zoeken en te 
gooien. Maar laten we eerst denken aan de woorden 
van Hem die onze Meester en Voorbeeld is: ‘Wie 
van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen.’ 
[Johannes 8:7.]

Broeders en zusters, laten we onze stenen neerleggen.

Laten we aardig zijn.

Laten we vergeven.

Laten we vreedzaam met elkaar praten.

Laat ons hart vol zijn van Gods liefde.

‘Laten wij […] doen wat goed is voor allen.’ [Gala
ten 6:10.]

De Heiland heeft beloofd: ‘Geeft en u zal gegeven 
worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlo
pende maat. […] Want met de maat, waarmede gij 
meet, zal u wedergemeten worden.’ [Lucas 6:38.]

Zou deze belofte niet genoeg moeten zijn om ons er 
altijd voor in te zetten vriendelijk, vergevensgezind 
en liefdevol te zijn in plaats van negatief gedrag te 
vertonen?

Laten wij als discipelen van Jezus Christus kwaad 
met goed vergelden. [Zie Matteüs 5:39–41.] Laten 
wij niet op wraak uit zijn of toestaan dat we over
weldigd worden door toorn.

‘Want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik 
zal het vergelden, spreekt de Here.

‘Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te 
eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. […]

‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede.’ [Romeinen 
12:19–21.]

Bedenk dat het uiteindelijk de barmhartigen zijn die 
barmhartigheid ontvangen. [Zie Matteüs 5:7.]

Laten wij als leden van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen waar dan ook 
bekend staan als mensen die ‘liefde heb[ben] onder 
elkander’. [Johannes 13:35.]
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OKTOBER: MEER OP CHRISTUS GAAN LIJKEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat kan ik uit het voorbeeld 
van de Heiland over het opdoen 
van evangeliekennis leren?
Zoals in alles is Jezus Christus ook in het opdoen van evangeliekennis ons 
volmaakte voorbeeld. Hij was volkomen gehoorzaam en onderworpen aan 
zijn Vader, en ‘nam [daardoor] toe in wijsheid en grootte en genade bij God en 
mensen’ (Lucas 2:52). Net zoals de Heiland ‘genade op genade’ ontving (LV 
93:12), moeten wij geduldig naar licht en kennis van God zoeken om het evan
gelie te leren.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal 
de jongeren die u lesgeeft inspireren?

Lucas 2:40–52 (Jezus Christus nam als 
jongen toe in wijsheid en geestkracht)

Johannes 5:30 (Jezus Christus zocht 
altijd naar zijn Vaders wil)

1 Korintiërs 2:14 (een ongeestelijk mens 
ontvangt niet wat van de Geest is)

LV 1:26–28; 112:10 (als we gewil
lig en nederig zijn, zal de Heer ons 
onderrichten)

LV 93:11–20 (we kunnen genade op 
genade ontvangen zoals de Heiland)

LV 130:18–19 (we verkrijgen kennis 
en intelligentie door onze ijver en 
gehoorzaamheid)

Richard G. Scott, Zie ‘Geestelijke ken
nis verwerven’, De Ster, januari 1994, 
pp. 80–82

Robert R. Steuer, ‘Gevoelig voor 
goddelijke raad’, Liahona, juli 2002, 
pp. 34–36

Welke christelijke eigen
schappen zijn volgens u 
belangrijk om anderen het 
evangelie te leren? Hoe 
heeft de ontwikkeling 
van die eigenschappen u 
geholpen het evangelie 
te bestuderen en erin te 
onderwijzen?

Wat kunnen de jongeren 
over de Heiland leren 
waardoor ze meer open
staan voor het evangelie?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren wat ze bij hun 
individuele studie over de Heiland 
leren. Wat doen ze om op Hem te 
lijken?

• Vraag de jongeren op het bord een 
lijst met eigenschappen van Jezus 
Christus te maken (zie Predik mijn 

evangelie, p. 137 voor enkele ideeën). 
Welke van die eigenschappen stel
len ons volgens de jongeren beter in 
staat om het evangelie te leren? Vraag 
ze hun antwoorden toe te lichten en 
voorbeelden te geven van hoe de Hei
land blijk gaf van die eigenschappen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren leren hoe ze door het ontwik
kelen van christelijke eigenschappen betere evangelieleerlingen kunnen worden. Kies er 
onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Lees klassikaal een of meer van de 
volgende Schriftteksten:Lucas 2:40–
52; Johannes 5:30; Leer en Verbonden 
93:11–20. Laat de jongeren in deze 
verzen op zoek gaan naar eigenschap
pen van een goede leerling waarin 
de Heiland een voorbeeld was. 
Vraag ze naar hun bevindingen en 
welke andere eigenschappen van een 
goede leerling zij zelf zouden willen 
ontwikkelen.

• Zet de volgende tekstverwijzin
gen op het bord: Johannes 5:30; LV 
1:26–28; 112:10; 130:18–19. Laat elke 
jongere een van de teksten kiezen, die 
lezen en er een eigenschap van goede 
leerlingen in opzoeken. Waarom zijn 

die eigenschappen belangrijk om het 
evangelie te leren? Vraag de jongeren 
hoe ze die eigenschappen bij hun 
evangeliestudie kunnen toepassen.

• Laat de leerlingen in de klas ieder 
over een van de vier beginselen voor 
het verkrijgen van geestelijke ken
nis lezen in de toespraak ‘Geestelijke 
kennis verwerven’ van ouderling 
Richard G. Scott. Vraag de jongeren 
wat ze uit de boodschap van ouder
ling Scott over leren te weten komen. 
In welke opzichten was de Heiland 
een voorbeeld van deze beginselen? 
Vraag ze hoe ze die beginselen in 
hun eigen evangeliestudie kunnen 
toepassen.

Evangeliestudiemethoden

Zoeken naar eigenschappen 
van Jezus Christus. In de 
eerste leeractiviteit in dit 
gedeelte wordt de jonge
ren gevraagd om eigen
schappen van Christus in 
de Schriften op te zoeken. 
Moedig de jongeren aan 
dat steeds te doen wan
neer ze de Schriften lezen. 
Zij kunnen zich bijvoor
beeld afvragen: wat leer ik 
over Jezus Christus? Wat 
moet ik in mijn leven ver
anderen om meer op Hem 
te gaan lijken?
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• Vraag de jongeren de toespraak 
‘Gevoelig voor goddelijke raad’ van 
ouderling Richard R. Steuer te lezen. 
Vraag ze een voorbeeld uit de Schrif
ten te kiezen dat ouderling Steuer 
gebruikt en dat hen aanspreekt. Laat 
ze het verhaal in de Schriften opzoe
ken (met behulp van de verwijzingen 
in de toespraak), er meer over te lezen 

en de rest van de klas erover vertel
len. Wat leren ze over ontvankelijk 
zijn voor raad uit deze verhalen? 
Wat hebben de jongeren zelf in dat 
opzicht meegemaakt waar ze over 
kunnen vertellen? Hoe kunnen ze die 
voorbeelden toepassen bij hun eigen 
studie van het evangelie?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe ze door meer op 
Christus te gaan lijken een betere evangelieleerling kunnen worden? Wat voor gevoe
lens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland had zijn leer
lingen lief. Hij bad voor ze 
en diende ze constant. Hoe 
zorgt bidden voor en hulp 
bieden aan de jongeren die 
u lesgeeft ervoor dat ze uw 
liefde voor hen voelen? 
Hoe zal dat de kwaliteit 
van uw onderwijs ten 
goede komen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Richard G. Scott, ‘Geestelijke kennis verwerven’, zie 
De Ster, januari 1994, pp. 80–82

Ootmoed is een basisvoorwaarde voor geestelijke 
kennis. Wie ootmoedig is, staat open voor onder
wijs. Wie ootmoedig is, kan door de Geest onderwe
zen worden uit door de Heer geïnspireerde bronnen 
zoals de Schriften. De zaden van persoonlijke groei 
en geestelijk begrip ontkiemen en gedijen in de 
vruchtbare grond van de ootmoed. De vruchten van 
die zaden is geestelijke kennis die iemand tot lei
ding kan strekken in dit leven en in het hiernamaals.

Een hoogmoedige kan de dingen van de Geest niet 
te weten komen. Die waarheid zette Paulus als volgt 
uiteen:

‘Niemand [weet] wat in God is, dan de Geest  
Gods. […]

‘Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en 
hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk 
te beoordelen is’ (1 Korintiërs 2:11, 14).

Het verwerven en aanwenden van waardevolle ken
nis vraagt veel persoonlijke inzet, zodat u niet onbe
perkt kunt proeven van ieder onderdeel van het 
leven dat u fascineert. Daarom dient u zorgvuldig 

een paar kerngebieden van het leven uit te kiezen en 
u te concentreren om vitale waarheden op dat vlak 
te leren en uit te dragen. Ik weet dat het uitzonder
lijk veel energie vergt om waardevolle kennis op te 
doen. Dat geldt in het bijzonder voor het verkrijgen 
van geestelijk kennis. President Kimball heeft daar 
het volgende over gezegd:

‘De schatten van wereldlijke en geestelijke ken
nis zijn verborgen schatten — zij zijn verborgen 
voor hen die er niet op de juiste wijze naar zoeken 
en streven om ze te vinden. […] Wij krijgen geen 
geestelijke kennis als we er alleen maar om vragen. 
Zelfs bidden is niet voldoende. Er zijn volharding 
en toewijding voor nodig. […] De belangrijkste van 
alle schatten van kennis is de kennis van God.’ (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 389–390.)

Brigham Young leerde waarheid door zorgvuldig 
naar Joseph Smith te luisteren en ernaar te streven 
alles te begrijpen wat door woord, voorbeeld of de 
Geest onderwezen werd. Het leerproces dat daarop 
volgde, heeft generaties tot zegen gestrekt. Het 
stelde Brigham Young in staat nog meer waarheden 
te leren en veel meer te verkondigen dan wat hij van 
Joseph Smith zelf ontvangen had. Volg zijn voor
beeld na.
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘De macht is in hen, waardoor zij naar eigen believen kunnen handelen’ (LV 58:28).

De schema’s in deze module helpen de jongeren vaardigheden te ontwikkelen die 
ze nodig hebben om geestelijk zelfredzaam te worden. Zij gaan ook inzien wat het 
betekent om stoffelijk zelfredzaam te zijn. Als ze de verleidingen willen weerstaan 
die ze dagelijks tegenkomen, moeten ze hun eigen getuigenis hebben — ze kunnen 
niet altijd op het getuigenis van anderen blijven leunen. U kunt ze helpen inzien hoe 
ze antwoorden op evangelievragen kunnen vinden en hun eigen getuigenis van de 
waarheid krijgen. Als zij zelfredzaam worden, zijn zij beter in staat om anderen in 
nood te helpen en voor hen te zorgen.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Hoe kan ik geestelijk zelfredzaam worden?
Hoe krijg ik antwoorden op mijn eigen evangelievragen?
Hoe kan ik twijfel met geloof overwinnen?
Hoe kan ik leren mijn eigen beslissingen te nemen?
Hoe kan doelen stellen mijn zelfredzaamheid verbeteren?
Hoe kan ik me op financiële zelfredzaamheid voorbereiden?
Hoe kan ik als getuige van God optreden?

November: Geestelijke en 
stoffelijke zelfredzaamheid
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NOVEMBER: GEESTELIJKE EN STOFFELIJKE ZELFREDZAAMHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik geestelijk 
zelfredzaam worden?
Geestelijke zelfredzaamheid is onmisbaar voor ons eeuwige welzijn. Als we 
geestelijk zelfredzaam zijn, hangt ons getuigenis niet af van het getuigenis van 
anderen. We streven naar onze eigen geestelijke ervaringen door dagelijks te 
bidden, de Schriften te bestuderen en geloof in Jezus Christus te oefenen. We 
wenden ons tot onze hemelse Vader voor zijn hulp om onze eigen moeilijk
heden en problemen op te lossen. Wij zijn dan ook in staat anderen te sterken 
wanneer zij het moeilijk hebben.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren het belang van geestelijke zelfredzaamheid doen inzien?

Mattheüs 25:1–13 (de gelijkenis van 
de tien maagden)

Mormon 9:27 (we dienen aan ons 
eigen heil te werken)

Moroni 10:3–5 (we kunnen de waar
heid zelf kennen)

LV 58:26–28 (we kunnen naar eigen 
believen handelen om gerechtigheid 
tot stand te brengen)

LV 130:18–19 (we verkrijgen kennis 
en intelligentie door onze ijver en 
gehoorzaamheid)

Dieter F. Uchtdorf, ‘De kracht van een 
eigen getuigenis’, Liahona, november 
2006, pp. 37–39

Jörg Klebingat, ‘De troon van God 
in vertrouwen benaderen’, Liahona, 
november 2014, pp. 34–37

David A. Bednar, ‘Tot de Heer 
bekeerd’, Liahona, november 2012, 
pp. 106–109

Video: ‘Zij die wijs zijn’; zie ook dvd’s 
met visuele leermiddelen voor de Leer en 
Verbonden en kerkgeschiedenis

Hoe bent u geestelijk zelf
redzamer geworden? Hoe 
is uw geestelijke zelfred
zaamheid u tot zegen?

Hoe kunnen de jongeren 
geestelijke zelfredzaam
heid ontwikkelen? Hoe 
worden de jongeren 
gezegend door geestelijk 
zelfredzamer te worden?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe ze onlangs 
in hun persoonlijke studie van het 
evangelie hebben toegepast wat ze in 
de zondagsschool leren.

• Laat een leerling de paragraaf aan 
het begin van deze les voorlezen en 

moedig de andere leerlingen aan om 
te luisteren naar antwoorden op de 
vraag: ‘Wat is geestelijke zelfredzaam
heid?’ Geef de leerlingen een paar 
minuten de tijd om hun antwoorden 
op de vraag op te schrijven en laat ze 
die daarna met elkaar bespreken.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze geestelijk zelf
redzamer kunnen worden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor 
uw klas het beste zijn:

• Kies vragen uit de eerste alinea van 
ouderling Jörg Klebingats toespraak 
‘De troon van God in vertrouwen 
benaderen’ en laat de jongeren de 
vragen voor zichzelf beantwoorden. 
Vraag elke jongere een van de sug
gesties van ouderling Klebingat onder 
de loep te nemen en de rest van de 
klas te vertellen hoe ze er geestelijk 
zelfredzamer door kunnen worden.

• Laat elke jongere een van de 
Schriftteksten in dit schema lezen. 
Nadat ze hun verzen hebben gelezen, 
deelt u de jongeren in koppels op en 
laat u ze met elkaar een vraaggesprek 
voeren met vragen zoals: Wat staat er 
in de Schrifttekst die je hebt gelezen? 

Wat heb je uit die verzen over gees
telijke zelfredzaamheid geleerd? 
Waartoe voel je je geïnspireerd door 
wat je hebt gelezen? Geef de jongeren 
de gelegenheid om anderen in de klas 
vragen te stellen.

• Laat de jongeren de paragraaf 
‘Hoe krijgen we een getuigenis?’ 
lezen uit de toespraak ‘De kracht van 
een eigen getuigenis’ van president 
Dieter F. Uchtdorf. Waarom is het 
belangrijk dat ieder van ons een eigen 
getuigenis heeft? Vraag de jongeren 
hoe zij hun eigen getuigenis van de 
waarheid van het evangelie hebben 
gekregen. Getuig van de zegeningen 
die u hebt ontvangen omdat u zelf 

Evangeliestudiemethoden

Samenvatten. In de eer
ste leeractiviteit in dit 
gedeelte krijgen de jon
geren de opdracht om 
een korte samenvatting 
te maken van wat ze in 
een conferentietoespraak 
lezen. Dat zorgt ervoor dat 
ze de boodschap van de 
toespraak begrijpen. Ze 
worden ook aangemoe
digd om de boodschap 
in hun eigen leven toe te 
passen door zich bijvoor
beeld af te vragen: wat wil 
de Heer dat ik uit deze 
toespraak leer? Moedig de 
jongeren aan dat steeds 
te doen wanneer ze een 
conferentietoespraak 
bestuderen.
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een getuigenis hebt. Als onderdeel 
van deze bespreking kunt u het vol
gende citaat van president Thomas S. 
Monson voorlezen: ‘Willen we sterk 
zijn en de krachten weerstaan die 
ons de verkeerde kant op trekken, of 
alle stemmen die ons aanmoedigen 
om het verkeerde pad in te slaan, 
dan moeten we zelf een getuigenis 
hebben. Of u nu twaalf of honderd
entwaalf bent, of ergens er tussenin, 
u kunt zelf te weten komen dat het 
evangelie van Jezus Christus waar 
is.’ (‘Durf alleen te staan’, Liahona, 
november 2011, p. 62.) Wat kunnen de 

jongeren nog meer doen om geestelijk 
zelfredzaam te worden?

• Vraag de jongeren Mattheüs 
25:1–13 te lezen, of vertoon de video 
‘Zij die wijs zijn’. Wat leren de jonge
ren over geestelijke zelfredzaamheid 
door deze gelijkenis? Laat de jongeren 
als onderdeel van deze bespreking 
het gedeelte ‘Getuigenis, bekering en 
de gelijkenis van de tien maagden’ 
lezen uit ouderling David A. Bednars 
toespraak ‘Tot de Heer bekeerd’. Wat 
kunnen de jongeren doen om de olie 
in hun lamp bij te vullen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij geestelijk 
zelfredzaam kunnen worden? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertrouwde 
zijn discipelen, bereidde 
hen voor en gaf ze belang
rijke taken. Hij liet ze 
anderen onderwijzen, 
zegenen en dienen. Hoe 
kunt u de jongeren voor
bereiden om anderen te 
vertellen wat ze leren?
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Geselecteerde bronnen

Fragment uit Dieter F. Uchtdorf, ‘De kracht van een 
eigen getuigenis’, Liahona, november 2006, 38–39

Een getuigenis is een uiterst waardevol bezit, want 
het wordt niet alleen met logica of redenering ver
kregen, het is niet te koop voor aardse bezittingen 
en we kunnen het niet cadeau geven of het erven 
van onze voorouders. We kunnen niet afhankelijk 
zijn van het getuigenis van andere mensen. Wij 
moeten het zélf weten. President Gordon B. Hin
ckley heeft gezegd: ‘Elke heilige der laatste dagen 
heeft tot taak om zelf zonder enige twijfel te weten 
dat Jezus de herrezen, levende Zoon van de levende 
God is.’ (‘Fear Not to Do Good’, Ensign, mei 1983, 
80.) […]

Dat getuigenis ontvangen wij als de Heilige Geest 
spreekt tot de geest die in ons is. Dan krijgen we een 
rustige, onwankelbare zekerheid die de bron van 
ons getuigenis en onze overtuiging wordt, ongeacht 
onze cultuur, ras, taal of sociaal economische ach
tergrond. Meer nog dan de logica van de mens zijn 
die ingevingen van de Geest het ware fundament 
waarop we ons getuigenis bouwen.

De kern van zo’n getuigenis is altijd geloof in en 
kennis van Jezus Christus en zijn goddelijke zen
ding, van Hem die in de Schriften over zichzelf 
zegt: ‘Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven’ 
(Johannes 14:6).

Dus hoe krijgen we zelf een getuigenis dat gewor
teld is in de overtuiging van de Heilige Geest? Die 
manier staat in de Schriften beschreven:

Allereerst: verlang te geloven. In het Boek van 
Mormon worden wij als volgt aangemoedigd: ‘[…] 
indien [u] uw vermogens wilt opwekken en wakker 
schudden, ja, om mijn woorden te beproeven, en 
een sprankje geloof wilt oefenen, […] al kunt [u] niet 
meer doen dan verlangen te geloven’ (Alma 32:27).

Sommigen zeggen misschien: ‘Ik kan niet geloven, 
ik ben niet godsdienstig.’ Maar bedenk dat God ons 
goddelijke hulp belooft als we zelfs maar verlangen 
te geloven — alleen moet het dan wel een oprecht 
verlangen zijn en niet een voorgewend verlangen.

Ten tweede: bestudeer de Schriften. Kom met 
vragen, bestudeer ze, doorzoek de Schriften op 
antwoorden. Nogmaals heeft het Boek van Mormon 
een goed advies voor ons: ‘[…] indien [u] plaats 
inruimt, zodat er een zaadje in uw hart kan worden 
gezaaid’, door het woord Gods ijverig te bestuderen, 
zal het goede zaadje ‘in uw boezem gaan zwellen’, 
als u het tenminste niet met ongeloof weerstaat. Dit 
goede zaadje zal uw ‘ziel […] verruimen’ en uw 
‘verstand […] verlichten’ (Alma 32:28).

Ten derde: doe Gods wil en onderhoud de gebo-
den. Een wetenschappelijk debat volstaat niet als we 
te weten willen komen of het koninkrijk van God 
op aarde is teruggebracht. Een terloops onderzoek 
is ook niet genoeg. We zullen zelf in actie moeten 
komen en dat betekent Gods wil te weten komen en 
die vervolgens uitvoeren.

We moeten tot Christus komen en zijn leringen 
navolgen. De Heiland heeft gezegd: ‘Mijn onder
richt is niet van Mij, maar van Hem Die Mij gezon
den heeft. Als iemand de wil heeft om Zijn wil te 
doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit 
God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.’ (Johan
nes 7:16–17, cursivering toegevoegd). En Hij heeft 
gezegd: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden 
in acht’ (Johannes 14:15).

Ten vierde: denk na, vast en bid. Om kennis van 
de Heilige Geest te ontvangen, moeten we onze 
hemelse Vader erom vragen. We moeten erop 
vertrouwen dat God ons liefheeft en dat Hij ons zal 
helpen om de ingevingen van de Heilige Geest te 
herkennen.
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NOVEMBER: GEESTELIJKE EN STOFFELIJKE ZELFREDZAAMHEID

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe krijg ik antwoorden op 
mijn eigen evangelievragen?
Geestelijke zelfredzaamheid houdt onder meer in dat we leren onze eigen 
evangelievragen te beantwoorden. Openbaring komt vaak als we echt zoeken 
naar antwoorden op oprechte vragen en geloof hechten aan de belofte van de 
Heiland: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u 
zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7). Wij krijgen antwoorden op onze eigen 
evangelievragen als we bidden, de Schriften en de woorden van de heden
daagse profeten bestuderen en de leiding van de Heilige Geest zoeken.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en bronnen met een gebed in uw hart. Wat zal de jonge
ren inspireren om antwoorden op hun eigen evangelievragen te zoeken?

1 Nephi 15:2–11 (Laman en Lemuël 
hadden vragen maar raadpleegden de 
Heer niet)

Alma 40:1–12; Ether 2:18–23; Geschie
denis van Joseph Smith 1:10–18 (voor
beelden van mensen die zochten naar 
antwoorden op hun vragen)

LV 6:14–15 (de Geest kan ons verstand 
verlichten als we de Heer raadplegen)

LV 9:8–9 (als we vragen hebben, 
 moeten we ze in onze gedachten 
uitvorsen en dan aan de Heer vragen 
of het juist is)

Jeffrey R. Holland, ‘Ik geloof, Heere’, 
Liahona, mei 2013

Dieter F. Uchtdorf, ‘Het spiegelbeeld 
in het water’, CES haardvuuravond 
voor jongvolwassenen, 1 november 
2009; zie ook de 'Het spiegelbeeld in 
het water'

‘Het Boek van Mormon beantwoordt 
de grote levensvragen’, Predik mijn 
evangelie (2004), pp. 115–116

James B. Martino, ‘Als u zich tot Hem 
wendt, zal Hij antwoorden’, Liahona, 
november 2015, 58–60

Welke rol speelt het zoe
ken naar antwoorden op 
vragen bij uw evangelie
studie? Op welke manie
ren hebt u antwoorden op 
uw vragen gekregen?

Welke vragen hebben de 
jongeren over het evan
gelie gesteld? Wat kunt u 
doen om de jongeren aan 
te moedigen antwoorden 
op hun evangelievragen te 
zoeken?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe ze door 
iets wat ze in een bepaalde situatie 
leerden (persoonlijke studie, gezins
avond, seminarie enzovoort) meer 
inzicht kregen in iets wat ze in een 
andere situatie leerden.

• Vraag de jongeren een lijst met vra
gen te maken die mensen vaak over 
het leven of godsdienst hebben (zie 

Predik mijn evangelie, pp. 115–116 voor 
enkele voorbeelden). Wat verwacht de 
Heer van ons als we vragen hebben? 
Moedig de klas aan om tijdens de les 
over die vragen na te denken. Besteed 
niet al te veel tijd in de les aan het 
beantwoorden van die vragen, maar 
onderwijs de jongeren juist in begin
selen waardoor ze zelf naar antwoor
den gaan zoeken.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze antwoorden op 
hun eigen evangelievragen kunnen vinden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of 
meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de klas ouderling James B. 
Martino’s toespraak ‘Als u zich tot 
Hem wendt, zal Hij antwoorden’ 
doornemen. Wat leren we uit zijn 
verhaal over de zoons van Mosiah en 
Laman en Lemuël over het vinden 
van antwoorden op onze vragen? U 
kunt de klas desgewenst vragen deze 
twee verhalen met elkaar te vergelij
ken door de verschillen in het gedrag 
van de betrokkenen en de gevolgen 
van hun daden op een rij te zetten. U 
kunt de leerlingen ook vragen naar 
hun ervaringen met het ontvangen 
van antwoorden op hun vragen.

• Vraag de jongeren de volgende 
Schriftteksten te lezen: Matteüs 7:7; 
LV 6:14–15; 9:7–9. Stel met de klas 

een lijst op met beginselen in deze 
verzen over het stellen van vragen en 
ontvangen van antwoorden. Waarom 
beantwoordt de Heer onze vragen 
niet altijd volledig of direct? Vertel de 
jongeren eventueel over een keer dat 
u een vraag had over het evangelie en 
een antwoord ontving. Vraag de jon
geren om over soortgelijke ervaringen 
te vertellen.

• Vraag de jongeren aan mensen in 
de Schriften te denken die vragen stel
den waarop openbaringen volgden 
(zie bijvoorbeeld de Schriftteksten in 
dit schema). Laat de jongeren in de 
Schriften over die mensen lezen en 
vaststellen welke vragen ze stelden, 
hoe ze naar antwoorden op hun 

Onderwijstip

Overweeg een leerling 
enkele dagen vóór de les 
uit te nodigen om de les 
of een deel van de les te 
geven. Moedig de jongeren 
aan om deze leerschema’s 
te gebruiken bij hun voor
bereiding om les te geven.
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland moedigde de 
mensen die Hij onderwees 
aan om zelf na te denken 
over de Schriften en die te 
gebruiken om antwoord 
op hun eigen vragen te 
krijgen. Hoe zullen de 
jongeren die u lesgeeft 
gezegend worden als ze 
leren hoe ze antwoorden 
kunnen krijgen op hun 
vragen over het evangelie?

vragen zochten en welke antwoorden 
ze kregen. Laat ze aan de klas vertel
len wat ze hebben gevonden. Welke 
andere beginselen over het stellen 
van vragen kunnen ze uit die ervarin
gen leren? Hoe kunnen de jongeren 
die beginselen op hun eigen vragen 
toepassen?

• Vraag een leerling zich voor te 
bereiden om het verhaal in Marcus 
9:14–27 te vertellen, of lees het verhaal 
klassikaal. Deel de klas in drie groe
pen op en geef elke groep een van de 
drie aspecten die ouderling Jeffrey R. 
Holland noemt over het verhaal in 
zijn toespraak ‘Ik geloof, Heere’. Hoe 
kunnen zij ouderling Hollands woor
den gebruiken wanneer zij of iemand 
die zij kennen vragen of twijfels heeft 
over het evangelie?

• Zet de volgende vragen op het 
bord: Waarom wil de Heer dat wij een 
volk zijn dat vragen stelt? Wat is het 
verschil tussen vragen stellen over 

het evangelie en de waarheid ervan 
in twijfel trekken? Laat de jonge
ren naar antwoorden op die vragen 
zoeken in de paragraaf ‘Is het waar?’ 
uit de toespraak ‘Het spiegelbeeld 
in het water’ van president Dieter F. 
Uchtdorf. Wat komen ze nog meer uit 
deze paragraaf in president Uchtdorfs 
toespraak te weten?

• Lees met de klas de eerste vier 
alinea’s van ‘Het Boek van Mormon 
beantwoordt de grote levensvragen’ 
in Predik mijn evangelie (p. 115). Vraag 
iedere leerling een van de genoemde 
vragen te kiezen die zij of iemand die 
zij kennen wel eens hebben gehad. 
Geef de jongeren in de les de tijd 
om de genoemde passage uit het 
Boek van Mormon voor de gekozen 
vraag te lezen. Vraag ze de gevonden 
antwoorden met elkaar te bespreken 
en uit te leggen hoe ze het Boek van 
Mormon kunnen gebruiken om ande
ren te helpen soortgelijke vragen te 
beantwoorden.

Nodig de jongeren na afronding van een van de bovenstaande activiteiten uit om de 
vragen die ze aan het begin van de les hebben opgeschreven nog eens door te nemen. 
Geef ze de gelegenheid om te plannen hoe ze naar antwoorden op hun vragen gaan 
zoeken. Laat ze indien mogelijk alvast beginnen met antwoorden zoeken in de Schrif
ten, de woorden van hedendaagse profeten, Voor de kracht van de jeugd en andere 
materialen van de kerk.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze antwoorden op 
hun eigen evangelievragen kunnen krijgen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite 
waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Nodig de jongeren uit hun gedachten of gevoelens te verwoorden die ze tijdens de les 
hebben gehad. Wat gaan ze doen om antwoorden op hun eigen evangelievragen te zoe
ken? Moedig ze aan in volgende lessen over hun bevindingen te vertellen.
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Geselecteerde bronnen

Uit: Dieter F. Uchtdorf, ‘Het spiegelbeeld in het water’, 
CEShaardvuuravond voor jongvolwassenen, 1 november 
2009

Nu de volgende kwestie. Hoe zit het met twijfels en 
vragen? Hoe weet je of het evangelie waar is? Mag je 
vragen hebben over de kerk of haar leer? Beste jonge 
vrienden, wij zijn een volk dat vragen stelt, want we 
weten dat vragen stellen tot de waarheid leidt. Zo 
is de kerk begonnen, met een jongeman die vragen 
had. Ik zou zelfs niet eens weten hoe je waarheid 
moest ontdekken zonder vragen te stellen. Je zult 
zelden in de Schriften een openbaring ontdekken die 
niet werd ontvangen in antwoord op een vraag. Als 
er een vraag rees en Joseph Smith niet zeker was wat 
het antwoord was, legde hij die voor aan de Heer, en 
de geweldige openbaringen in de Leer en Verbonden 
zijn daar het gevolg van. De kennis die Joseph ont
ving, ging vaak veel verder dan de oorspronkelijke 
vraag. Dat komt doordat de Heer niet alleen ant
woord kan geven op vragen die we stellen, maar — 
belangrijker nog — Hij kan ons antwoorden geven 
op vragen die we hadden moeten stellen. Laten we 
luisteren of we die antwoorden horen.

Het zendingswerk van de kerk is gebaseerd op 
doorvoelde vragen van oprechte onderzoekers. 
Navraag is de geboorteplaats van het getuigenis. 
Sommigen schamen zich of voelen zich ontoerei
kend omdat ze diepgaande vragen over het evan
gelie hebben. Maar het is onnodig om zich zo te 
voelen. Vragen stellen is geen teken van zwakheid; 
het gaat vooraf aan groei.

God gebiedt ons om naar de antwoorden op onze 
vragen te zoeken (zie Jakobus 1:5–6) en vraagt ons 

vervolgens om dat te doen ‘met een oprecht hart, 
met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus’ 
(Moroni 10:4). Doen we dat, dan wordt de waarheid 
van alle dingen aan ons kenbaar gemaakt ‘door de 
macht van de Heilige Geest’ (Moroni 10:5).

Wees niet bang; stel vragen. Wees nieuwsgierig, 
maar twijfel niet! Houd altijd vast aan het geloof en 
aan het licht dat je al hebt ontvangen. Omdat we 
in het sterfelijk leven niet alles volmaakt zien, zal 
niet alles logisch lijken. Sterker nog, ik denk dat als 
alles logisch leek, dit een aanwijzing zou zijn dat het 
allemaal door een sterveling was bedacht. Bedenk 
dat God heeft gezegd:

‘Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw 
wegen zijn niet mijn wegen. […]

‘Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, 
zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn 
gedachten dan uw gedachten’ (Jesaja 55:8–9).

Niettemin weet je dat een van de doelen van het 
sterfelijk leven is om meer te gaan lijken op je 
hemelse Vader, in gedachte en in daad. Als je het 
vanuit dat standpunt bekijkt, dan kan het zoeken 
naar de antwoorden op je vragen je dichter tot 
God brengen en je getuigenis eerder sterken dan 
het doen wankelen. Dit is waar: ‘geloof is niet 
volmaakte kennis’ (Alma 32:21), maar als je geloof 
oefent en dagelijks onder alle omstandigheden 
evangeliebeginselen toepast, proef je de zoete vruch
ten van het evangelie, en door deze vruchten weet je 
dat het waar is (zie Matteüs 7:16–20; Johannes 7:17; 
Alma 32:41–43).
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik twijfel met 
geloof overwinnen?
Leden van de kerk hebben soms vragen over het evangelie. Het is normaal om 
vragen te stellen. Als we oprecht naar de waarheid zoeken, versterken we ons 
getuigenis. Als we echter vragen gaan stellen met een ongelovig hart, wordt 
het voor de Geest van de Heer moeilijker om ons te leiden. Als we naar ant
woorden zoeken, moeten we ervoor kiezen geloof te hebben in wat we al over 
het evangelie weten, besluiten om de geboden na te leven en dagelijks in de 
Schriften blijven studeren en bidden. Als we die dingen doen, zal onze hemelse 
Vader ons helpen ons getuigenis te versterken.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer de volgende teksten en materialen met een gebed in uw hart. Welke materia
len kunt u gebruiken om de jongeren inzicht te geven in het versterken van hun geloof 
en omgaan met moeilijke vragen? Wat kunt u naar uw gevoel het beste behandelen?

Markus 5:35–36; 9:14–24; Johannes 
20:26–29; LV 6:36 (wees niet bevreesd)

Helaman 5:12 (bouw je fundament op 
Jezus Christus)

1 Nephi 15:24 (vertrouw op de 
Schriften)

Johannes 7:17; Jakobus 2:17–18, 22; 
3 Nephi 14:7–8; Ether 12:6, 12 (handel 
in geloof)

2 Nephi 2:11 (tegenstelling in alle 
dingen)

LV 46:10–14 (aan sommigen wordt het 
gegeven om te weten, aan anderen 
om in hun woorden te geloven)

Vern P. Stanfill, ‘Kies voor het 
licht’,  Liahona, november 2015, 55–57

Neil L. Andersen, ‘Joseph Smith’, 
Liahona, november 2014, 28–31

Rosemary M. Wixom, ‘Terug naar het 
geloof’, Liahona, mei 2015, 93–95

L. Whitney Clayton, ‘Kies ervoor om 
te geloven’, Liahona, mei 2015, 36–39

Jeffrey R. Holland, ‘Ik geloof, Heere’, 
Liahona, mei 2013, 93–95

Hoe hebt u uw geloof ver
sterkt? Hoe hebben profe
ten, apostelen en leiders 
ons geleerd te reageren als 
we met moeilijke vragen 
zitten?

Met welke moeilijke 
vragen over het evangelie 
lijken sommige jongeren 
te worstelen? Hoe kunt u 
ze bijstaan in hun oprechte 
zoektocht naar antwoor
den op die vragen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen of in de omgang met hun vrienden en familieleden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie op het dagelijks leven van toepassing is? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Leg uit dat ieder lid van de kerk, 
dus ook iedere jongeman of jonge
vrouw, een eigen getuigenis van het 
evangelie moet hebben. Vraag de 
jongeren naar ervaringen waardoor ze 
het belang van een eigen getuigenis 
ontwikkelen zijn gaan inzien. Leg uit 
dat we door de ontwikkeling van ons 
eigen getuigenis geestelijk zelfred
zaam worden.

• Laat de jongeren eventueel een 
close up foto van een bekend voor
werp zien (van zó dichtbij genomen 

dat het voorwerp niet herkenbaar is) 
en laat ze raden wat het is. Laat ze het 
voorwerp daarna zien. Hoe verandert 
ons begrip als we het juiste perspec
tief hebben? Vraag de jongeren wat 
ze hierdoor over het belang van een 
eeuwig perspectief kunnen leren. (Zie 
voor meer ideeën Rafael E. Pino, ‘Het 
eeuwig perspectief van het evange
lie’, Liahona, mei 2015, 117–119.) Hoe 
kan een eeuwig perspectief uitkomst 
bieden als de jongeren met moeilijke 
vragen zitten?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze oprecht naar 
antwoorden op moeilijke vragen kunnen zoeken. Kies er onder inspiratie van de Geest 
een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag een leerling zich voor te 
bereiden om het verhaal in Markus 
9:14–27 te vertellen, of lees het verhaal 
klassikaal. Deel de klas in drie groe
pen op en geef elke groep een van de 
drie aspecten die ouderling Jeffrey R. 
Holland noemt over het verhaal in 
zijn toespraak ‘Ik geloof, Heere’. Hoe 
kunnen de jongeren ouderling Hol
lands woorden gebruiken wanneer 
zij of iemand die zij kennen moei
lijke vragen of twijfels heeft over het 
evangelie?

• Laat de jongeren de analogie over 
het zuurstofmasker in ouderling Neil 
L. Andersens toespraak ‘Joseph Smith’ 
lezen (of vertoon dat fragment uit de 
toespraak van ouderling Andersen, 
ongeveer tien minuten vanaf het 
begin). In welke opzichten lijkt het 
versterken van ons eigen geloof op 
het opzetten van een zuurstofmasker? 
Wat zegt ouderling Andersen over 
‘ons masker goed opzetten’? Welke 
raad over het oplossen van moeilijke 
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland had zijn 
leerlingen lief. Wanneer 
ze ergens mee worstelden, 
liet Hij ze niet vallen maar 
bleef Hij ze liefhebben 
en dienen. Wat kunt u 
doen om zijn voorbeeld te 
volgen?

vragen treffen de jongeren in deze 
toespraak nog meer aan?

• In de toespraak ‘Terug naar het 
geloof’ vertelt Rosemary M. Wixom 
over een jonge moeder die in twijfel 
verkeert. Bespreek dat verhaal met 
de klas. Wat leren de jongeren van dit 
verhaal over wat ze moeten doen als 
ze geen antwoorden op moeilijke vra
gen hebben? Wat kunnen de jongeren 
leren van de mensen in het verhaal 
die de jonge moeder hielpen?

• Deel de klas op in groepjes en geef 
elk groepje een kopie van ouder
ling L. Whitney Claytons toespraak 
‘Kies ervoor om te geloven’ of een 
kopie van ouderling Vern P. Stanfills 
toespraak ‘Kies voor het licht’. Laat 
elk groepje een deel van de toespraak 
lezen en markeren wat ze er relevant 
of belangrijk aan vinden. Vraag de 

jongeren wat ze bij hun studie van 
de Geest geleerd hebben. Hoe kun
nen ze het verhaal van Sailor Gutzler 
of van ouderling Stanfills fietstocht 
toepassen op het proces om twijfel te 
overwinnen en in geloof voorwaarts 
te gaan?

• President Boyd K. Packer heeft 
gezegd: ‘Je krijgt een getuigenis 
door het te geven!’ (‘The Candle of 
the Lord’, Ensign, januari 1983, 54.) 
Waarom wordt ons getuigenis sterker 
als we het geven? Lees Johannes 7:17; 
Ether 12:6, 12; en Jakobus 2:17–18, 
22 en bespreek wat deze Schrifttek
sten over handelen in geloof zeggen. 
Hoe laten we door te handelen naar 
het geloof dat we hebben aan onze 
hemelse Vader zien dat we klaar 
zijn om meer licht en waarheid te 
ontvangen?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze beter hoe ze oprecht 
met moeilijke vragen over het evangelie kunnen omgaan? Begrijpen ze beter hoe ze 
anderen kunnen helpen die met dergelijke vragen zitten? Als u zich om bepaalde jonge
ren in de klas zorgen maakt, kunt u ze onder vier ogen aanmoedigen met hun ouders, 
een leidinggevende of de bisschop over hun vragen te praten.

Uitnodiging om in actie te komen

U kunt de jongeren uitnodigen een hartelijk briefje te schrijven aan een minderactief lid 
of aan iemand die met vragen worstelt.

U kunt ze ook aanmoedigen door middel van dagelijks gebed en Schriftstudie nu aan 
hun getuigenis te werken.
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Uit: Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, Liahona, 
november 2007, pp. 104–108

We moeten inzien dat alleen het feit dat iets goed is, 
niet voldoende reden is om het te doen. Het aantal 
goede dingen dat wij zouden kunnen doen, is veel 
groter dan de tijd die we hebben om ze te doen. 
Sommige dingen zijn beter dan goed, en dát zijn de 
dingen die we voorrang moeten geven.

Jezus onderwees bij Marta thuis in dat beginsel. 
Terwijl zij ‘in beslag [werd] genomen door het vele 
bedienen’ (Lucas 10:40), zat haar zus Maria ‘aan de 
voeten des Heren’, waar zij ‘naar zijn woord luis
terde’ (vs. 39). Toen Marta klaagde dat haar zus het 
bedienen aan haar overliet, prees Jezus Marta om 
de vele dingen die zij deed (zie vs. 41), maar leerde 
Hij haar: ‘maar weinige zijn nodig of slechts één: 
want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van 
haar niet zal worden weggenomen’ (vs. 42). Het was 
prijzenswaardig dat Marta zich ‘bezorgd en druk 
[maakte] over vele dingen’ (vs. 41), maar het evan
gelie leren van de Meesterleerkracht was harder 
nodig. In de Schriften staan nog meer leringen waar
uit blijkt dat sommige dingen gezegender zijn dan 
andere (zie Handelingen 20:35; Alma 32:14–15). […]

Dus als we alternatieven overwegen, moeten we 
bedenken dat het niet altijd genoeg is dat iets goed 
is. Andere keuzes zijn beter en weer andere zijn 
het beste. Al is een bepaalde keuze duurder, zij zou 
door haar grotere waarde wel eens de beste keuze 
van allemaal kunnen zijn.

Bedenk eens hoe we onze tijd gebruiken als 
gevolg van onze keuzes om televisie te kijken, 

computerspelletjes te spelen, op het internet te sur
fen, of boeken en tijdschriften te lezen. Natuurlijk is 
het goed om opbouwend amusement te hebben of 
interessante informatie op te zoeken. Maar niet alles 
in die categorie is de tijd waard die we besteden om 
die dingen te krijgen. Sommige dingen zijn beter en 
andere zijn het beste. De Heer had het over kennis 
verkrijgen toen Hij zei: ‘Put woorden van wijsheid 
uit de beste boeken’ (LV 88:118; cursivering toege
voegd). […]

Hier zijn nog enkele andere voorbeelden van goed, 
beter, best:

Het is goed om tot de ware kerk van onze Vader in 
de hemel te behoren, om al zijn geboden te onder
houden en om al onze taken uit te voeren. Maar om 
dit ‘het beste’ te maken, moeten we het met liefde en 
zonder arrogantie doen. We moeten, zoals we dat in 
een mooie lofzang zingen, ons ‘goed met broeder
schap kronen’ [‘America the Beautiful’, Hymns, nr. 
338] en allen met wie wij in aanraking komen liefde 
en zorg betonen.

Onze honderdduizenden huisonderwijzers en 
huisbezoeksters stel ik voor dat het goed is om de 
ons toegewezen gezinnen te bezoeken; dat het beter 
is om ze een kort bezoek te brengen waarbij we ze 
een leerstelling of beginsel leren; en dat het ’t beste is 
om echt iets tot stand te brengen in het leven van de 
mensen die we bezoeken. Diezelfde uitdaging geldt 
voor de vele vergaderingen die we houden: het is 
goed om een vergadering te houden, het is beter om 
een beginsel over te brengen, maar het is het beste 
om echt levens te veranderen als gevolg van de 
vergadering.
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik leren mijn eigen 
beslissingen te nemen?
Zelfredzaamheid houdt onder meer in dat we leren hoe we onze eigen beslis
singen kunnen nemen. Onze hemelse Vader is bereid ons te leiden, maar Hij 
vertelt ons niet altijd precies wat we moeten doen. Hij heeft ons keuzevrijheid 
gegeven en verwacht dat we ons in beslissingen laten leiden door onze ken
nis, onze ervaring en ons geloof. Wij kunnen Hem vervolgens vragen om een 
bevestiging of onze beslissing juist is.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren evangeliebeginselen bijbrengen aangaande het nemen van beslissingen?

Alma 37:37 (raadpleeg de Heer)

LV 9:7–9 (onze hemelse Vader leidt 
ons in onze beslissingen nadat wij 
ze in onze eigen gedachten hebben 
uitgevorst)

LV 58:26–29 (we hoeven niet in alles 
geboden te worden; we dienen gedre
ven met goede dingen bezig te zijn)

Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, 
Liahona, november 2007, pp. 104–108

Robert D. Hales, ‘Aan de Aäronische 
priesterschap: je voorbereiden op 
het doorslaggevende decennium’,’ 
Liahona, mei 2007, pp. 48–51

Richard G. Scott, ‘De goddelijke gave 
van het gebed gebruiken’, Liahona, 
mei 2007, pp. 8–11

Video: ‘Verkeerde wegen’

Wat zijn enkele belang
rijke beslissingen die u 
hebt genomen? Hoe hebt 
u die beslissingen geno
men? Hoe heeft de Heer u 
geholpen?

Voor welke belangrijke 
beslissingen staan de jon
geren? Welke beginselen 
van het evangelie kunnen 
helpen om die beslissingen 
te nemen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Laat de jongeren denken aan 
 actuele gebeurtenissen in de wereld 
die het belang van geestelijke of 
 stoffelijke zelfredzaamheid illustreren.

• Lees klassikaal Leer en Verbonden 
58:26–29. Waarom wil de Heer ons 

niet ‘in alle dingen gebieden’? Vraag 
de jongeren de belangrijke beslissin
gen die ze wellicht de komende tien 
jaar zullen nemen op het bord te zet
ten. Moedig ze aan te overdenken hoe 
ze met het geleerde van deze les die 
beslissingen beter kunnen nemen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren laten inzien hoe ze hun eigen 
beslissingen kunnen nemen. Kies onder leiding van de Geest een of meer geschikte 
activiteiten voor uw klas uit:

• Vraag de jongeren Leer en Verbon
den 9:7–9 en Alma 37:37 te lezen en 
te overdenken hoe zij de raad van de 
Heer in die verzen kunnen toepassen 
op de belangrijke beslissingen die 
zij de komende jaren zullen nemen. 
Wat betekent het om de Heer over 
die beslissingen te raadplegen? Wat 
betekent het om iets in onze gedach
ten uit te vorsen? Vraag de jongeren 
naar hun gedachten over en ervarin
gen met de Heer raadplegen bij het 
nemen van beslissingen. Vertel ook 
over uw eigen ervaringen en geef uw 
getuigenis.

• Vraag de leerlingen wat ze leren 
over het nemen van beslissingen door 
het verhaal van ouderling Robert D. 
Hales te lezen over de piloot die niet 
aan de simulatortraining deelnam 
(in zijn toespraak ‘Aan de Aäronische 

priesterschap: je voorbereiden op het 
doorslaggevende decennium’). Vraag 
ze naar hun bevindingen. Vraag elke 
jongere een van de alinea’s te lezen 
die beginnen met ‘Nu is het de juiste 
tijd’ in ouderling Hales’ toespraak. 
Laat ze aan de klas vertellen welke 
raad ouderling Hales ze geeft en hoe 
de keuzes die ze nu maken bepalend 
zijn voor de keuzes die ze later in hun 
leven kunnen maken.

• Vraag de jongeren paragraaf I van 
ouderling Dallin H. Oaks’ toespraak 
‘Goed, beter, best’ te lezen en te ver
tellen wat ze er over het nemen van 
beslissingen uit leren. Welke criteria 
kunnen de jongeren gebruiken om 
te onderscheiden wat goed, beter en 
het beste is? (U kunt ze desgewenst 
naar het volgende citaat van ouder
ling Oaks verwijzen: ‘We moeten 

Evangeliestudiemethoden

Overdenken. In de eerste 
leeractiviteit in dit gedeelte 
denken de jongeren na 
over hoe een passage uit 
de Schriften van toepas
sing is op de belangrijke 
beslissingen die ze moeten 
nemen. Overdenken — de 
tijd nemen om diep na te 
denken over iets wat we 
hebben gelezen of gehoord 
— kan ons helpen ingevin
gen van de Geest te ont
vangen. Een goede manier 
om iets te overdenken is 
onszelf vragen te stellen 
over wat we lezen. Moedig 
de jongeren aan om tijd 
voor overdenking bij hun 
persoonlijke Schriftstudie 
in te ruimen.
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland bereidde Zich 
op de vervulling van zijn 
zending voor door te 
bidden, te vasten en de 
leiding van zijn hemelse 
Vader te zoeken. Hoe 
kunt u het voorbeeld van 
de Heiland volgen bij de 
voorbereidingen op uw 
onderwijs?

sommige goede dingen laten lopen 
om andere te kiezen die beter of het 
beste zijn, omdat ze geloof in de Heer 
Jezus Christus bevorderen en ons 
gezin sterken.’) Schrijf op het bord de 
kopjes Goed, Beter en Best en vraag de 
jongeren toepasselijke keuzes onder 
die kopjes te schrijven (verwijs ze 
indien nodig voor voorbeelden naar 
paragraaf IV van ouderling Oaks’ toe
spraak). Hoe gaan de jongeren toepas
sen wat ze van deze activiteit leren op 
de beslissingen die ze moeten nemen?

• Deel de klas op in twee groepen. 
Vraag één groep de paragraaf ‘Hoe 
behoort u te bidden?’ te lezen uit 
ouderling Richard G. Scotts toespraak 

‘De goddelijke gave van het gebed 
gebruiken’ en de andere groep de 
paragraaf ‘Hoe worden gebeden 
verhoord?’ Laat de jongeren zoeken 
naar antwoorden op de vraag in de 
titel van de paragraaf die ze lezen 
en hun bevindingen met hun groep 
bespreken. Vraag elke groep vervol
gens om aan de andere groep over 
te brengen wat ze hebben geleerd 
over het streven naar leiding van de 
Heer bij het nemen van beslissingen. 
Ze kunnen ook de video ‘Verkeerde 
wegen’ bekijken en bespreken hoe de 
Heer ons nog meer kan leiden. Laat 
ze vertellen wat zij gaan doen om die 
raad toe te passen bij het nemen van 
hun eigen beslissingen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze hun eigen 
beslissingen kunnen nemen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om 
meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.
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‘Doelen stellen’, Predik mijn evangelie (2004), 
pp. 159–160

Doelen zijn een weerspiegeling van uw hart en wat 
u wilt bereiken. Door middel van doelen en plannen 
wordt onze hoop in daden omgezet. Doelen stellen 
en plannen maken zijn geloofsdaden. Stel met een 
gebed in het hart doelen die overeenkomen met dit 
gebod van de Vader: ‘Maakt al de volken tot mijn 
discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en 
des Zoons en des Heiligen Geestes’ (Matteüs 28:19).

Stel doelen voor elk onderdeel van de sleutel
informatie. U kunt ook doelen voor uw persoonlijke 
ontwikkeling stellen. Doe alles wat u kunt om uw 
doelen te bereiken, maar respecteer de keuzevrij
heid van anderen. De uiteindelijke mate van uw 
succes is niet alleen het bereiken van doelen, maar 
de dienstverlening die u verricht en de vooruitgang 
die anderen maken. Doelen zijn een hulpmiddel 
waardoor u veel goeds onder de kinderen van onze 
hemelse Vader tot stand kunt brengen. We mogen ze 
niet gebruiken om naar erkenning te streven.

Zorgvuldig uitgekozen doelen zijn een hulpmiddel 
om de juiste richting te bepalen en uw dagen te vul
len met activiteiten waardoor mensen hun geloof in 
de Heiland kunnen versterken en zich op de doop, 
bevestiging en actief lidmaatschap in de kerk kun
nen voorbereiden. Hoge doelen zijn een hulp om 
effectief te werken waardoor u zich moet inspannen 
en kunt groeien. Gebruik de volgende richtlijnen als 
u doelen stelt:

• Luister naar de Geest.

• Concentreer u op de sleutelinformatie.

• Concentreer u op de mensen. Hoewel u cijfers 
gebruikt, moet u in staat zijn om de cijfers 
zoveel mogelijk met namen van mensen te 
onderbouwen.

• Wees specifiek en realistisch, maar stel wel 
doelen waar u zich voor moet inspannen.

• Stel wekelijkse en dagelijkse doelen.

• Stel doelen voor individuele studie en studie 
met uw collega, waaronder taalstudie als u een 
andere taal moet leren.

• Beoordeel uw vooruitgang elke dag, elke 
week en elke periode van zes weken. Als u 
tekortschiet, evalueer dan uw inspanningen en 
probeer manieren te bedenken om uw doel te 
bereiken. Pas zo nodig uw verwachtingen aan.

Na verloop van tijd kunnen uw leiders normen 
stellen om uw doel hoger te stellen en uw geloof te 
vergroten. Normen op districts, zone en zendings
niveau zijn een hulpmiddel om u in te spannen, 
doeltreffend te werken en hogere doelen te bereiken. 
Ze mogen niet gebruikt worden om u en uw collega 
specifieke doelen op te leggen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat we, als we geen doelen stellen 
en niet leren hoe we de vaardigheden van het leven onder 
de knie kunnen krijgen om onze doelen te bereiken, op 
onze oude dag op ons leven terugkijken en beseffen dat we 
slechts een klein deel van ons enorme potentieel hebben 
bereikt. Als we de beginselen onder de knie krijgen om 
doelen te stellen, zullen we in staat zijn om in dit leven 
veel te bereiken.’ (Ouderling M. Russell Ballard, toe
spraak tot jongvolwassenen in het gebied Salt Lake, 
18 oktober 1981.)
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan doelen stellen mijn 
zelfredzaamheid verbeteren?
Met nuttige doelen en een zorgvuldige planning kunnen wij het werk tot 
stand brengen dat de Heer van ons verwacht. Onze eigen doelen stellen is 
een belangrijk onderdeel van zelfredzaamheid. Daar komt meer bij kijken dan 
alleen maar ergens naar verlangen of van dromen. President Thomas S. Mon
son heeft gezegd: ‘Wensen alleen is niet voldoende. De Heer verwacht van ons 
dat wij nadenken. Hij verwacht dat wij in actie komen. Hij verwacht dat wij 
aan het werk gaan. Hij verwacht ons getuigenis. Hij verwacht onze toewijding.’ 
(De reddende hand, Liahona, juli 2001, p. 58.) Als we onze doelen onder gebed 
plannen en er ijverig aan werken, vergroot de Heer onze inspanningen en zorgt 
Hij dat wij ons potentieel verwezenlijken.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren het belang doen inzien van doelen stellen om zelfredzaam te worden?

1 Koningen 18:21; Mattheüs 6:24 (nie
mand kan twee heren dienen)

Filippenzen 3:13–14 (we kunnen ons 
doel voor ogen houden en ernaar 
streven)

2 Nephi 32:9 (we moeten de Heer 
raadplegen bij alles wat we doen)

Alma 34:32–33 (dit leven is de tijd 
om ons voor te bereiden God te 
ontmoeten)

LV 58:27–29 (we moeten gedreven 
voor een goede zaak werkzaam zijn)

Quentin L. Cook, ‘Verstandig kiezen’, 
Liahona, november 2014, pp. 46–49

L. Tom Perry, ‘De lat hoger leggen’, 
Liahona, november 2007, pp. 46–49

‘Doelen stellen’, Predik mijn evangelie 
(2004), pp. 159–160

Video: ‘Een werk in uitvoering’

Welke doelen hebt u 
door uw leven heen voor 
uzelf gesteld? Wat hebt u 
gedaan om uw doelen te 
bereiken? Hoe bent u door 
uw doelen te bereiken zelf
redzamer geworden?

Welke doelen hebben de 
jongeren bij uw weten 
gesteld? Hoe kunt u ze 
aanmoedigen om zinvolle 
doelen te stellen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren naar recente 
ervaringen die een evangeliewaarheid 
bevestigden die in de lessen aan de 
orde kwamen.

• Vertel de jongeren over enkele 
doelen die u door uw leven heen 
voor uzelf hebt gesteld. Noem daarbij 

doelen op zowel de lange als korte 
termijn. Leg uit hoe u tot het besluit 
kwam om die doelen te stellen, wat u 
hebt gedaan om ze te verwezenlijken 
en hoe uw inspanningen u tot zegen 
is geweest. Moedig de jongeren aan 
om over hun eigen ervaringen in dat 
opzicht te vertellen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze zelfredzamer 
kunnen worden door te leren hoe ze persoonlijke doelen stellen. Kies er onder inspiratie 
van de Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Laat de helft van de klas het ver
haal van ouderling Quentin L. Cook 
over zijn gesprek met een jongeman 
lezen (in zijn toespraak ‘Verstandig 
kiezen’), en vraag de andere helft het 
verhaal van ouderling L. Tom Perry te 
lezen over zijn zoon die oefende met 
hoogspringen (in zijn toespraak ‘De 
lat hoger leggen’). Vraag de jongeren 
hun verhaal voor de rest van de klas 
samen te vatten en uit te leggen wat 
ze er over het stellen van doelen uit 
hebben geleerd. Moedig ze aan om 
soortgelijke verhalen uit hun eigen 
leven te vertellen. Hoe gaan ze toe
passen wat ze van deze verhalen leren 
om hun doelen effectiever te stellen 
en te verwezenlijken?

• Vraag de jongeren naar enkele 
doelen die ze hebben en waarom 
het belangrijk is om doelen te heb
ben. Laat ze ‘Doelen stellen’ in Predik 
mijn evangelie lezen (pp. 159–160) en 
zoeken naar redenen waarom doelen 
belangrijk zijn. Vraag ze vervolgens 
naar hun bevindingen. Nodig met 
toestemming van de bisschop de 
voltijdzendelingen of een pas terug
gekeerde zendeling uit om het belang 
van doelen stellen bij zendingswerk 
toe te lichten. Hoe kan nu leren doe
len stellen van de jongeren een betere 
zendeling maken? Nodig eventueel 
andere wijkleden uit om met de 
jongeren het belang van doelen stel
len in andere fasen van het leven te 
bespreken.

Onderwijstip

‘Een bespreking in kleine 
groepen kan de leerlin
gen die hun interesse 
en aandacht kwijtraken 
weer bij de les betrekken.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999]. p. 72.)
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• Vraag de jongeren de doelen op te 
schrijven die ze zich hebben gesteld. 
Neem met de jongeren de richtlijnen 
voor het stellen van doelen door op 
pp. 159–160 van Predik mijn evangelie. 
Welke richtlijnen zouden de jonge
ren kunnen helpen om de doelen te 
bereiken die ze hebben opgeschreven? 
Laat ze een van hun doelen kiezen 
en opschrijven hoe ze die richtlijnen 
gaan toepassen om dat doel te berei
ken. Vraag een aantal van hen wat ze 
hebben opgeschreven.

• Vraag de jongeren Leer en Verbon
den 58:27–29 te lezen en doelen op te 
sommen die ze willen stellen teneinde 
‘gedreven voor een goede zaak werk
zaam te zijn […] en veel gerechtigheid 
tot stand te brengen’. Moedig ze aan 
hun lijst met een andere leerling te 
bespreken en uit te leggen wat ze nu 
doen of kunnen doen om die doe
len te verwezenlijken. Vraag ze de 

overige Schriftteksten in dit schema 
te lezen en de inzichten die ze daaruit 
opdoen over doelen stellen met elkaar 
uit te wisselen.

• Vertoon de video ‘Een werk in uit
voering’ en geef de jongeren een paar 
minuten de tijd om op te schrijven 
wat ze uit de video over het stellen 
en bereiken van doelen leren. Laat ze 
hun gedachten aan de klas verwoor
den. Waarom koos Tyler ervoor om 
aan zijn zendingsdoel vast te houden, 
ook al moest hij daarvoor zijn doel 
om basketbal te spelen tijdelijk aan 
de kant zetten? (Als onderdeel van 
deze bespreking kunt u 1 Koningen 
18:21 en Mattheüs 6:24 lezen.) Vraag 
de jongeren te denken aan iets waar 
ze helemaal weg van zijn. Hebben ze 
ooit moeten kiezen tussen datgene en 
een ander prijzenswaardig doel? Wat 
leren zij uit het voorbeeld van Tyler?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze persoonlijke 
doelen moeten stellen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer 
tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland had zijn 
leerlingen lief. Hij kende 
hun interesses, verwach
tingen en verlangens, en 
wist wat er in hun leven 
speelde. Wat kunt u doen 
om inzicht te krijgen in 
de interesses en behoef
ten van de jongeren die 
u lesgeeft? Hoe zal dat 
de manier beïnvloeden 
waarop u ze lesgeeft?
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik me op financiële 
zelfredzaamheid voorbereiden?
De Heer heeft ons met bestaansmiddelen gezegend en Hij verwacht van ons 
dat we verstandige rentmeesters van die bestaansmiddelen zijn. Hij wil dat 
we financieel zelfredzaam zijn zodat we in staat zijn voor onszelf te zorgen en 
anderen te helpen. Daartoe dienen we tiende en andere giften te betalen, onno
dige schulden te mijden, een begroting op te stellen en de tering naar de nering 
te zetten.

Uw geestelijke voorbereiding

Door welke Schriftteksten en andere materialen zullen de jongeren het belang van 
financiële zelfredzaamheid beter begrijpen en zich voorbereiden op een verstandige 
leefstijl?

Maleachi 3:10–11 (zegeningen van 
tiende)

2 Nephi 9:30, 51; Jakob 2:13–14, 17–19; 
Alma 1:29–30; 4:6–8 (we dienen 
rijkdom tot zegen van anderen te 
gebruiken)

LV 19:35 (de Heer vergelijkt schulden 
met knechtschap)

Robert D. Hales, ‘In stoffelijk en 
geestelijk opzicht voorzorgen nemen’, 

Liahona, mei 2009, pp. 7–10; zie ook de 
video ‘Goede kostwinners worden’

‘Schulden’, Trouw aan het geloof (2004), 
p. 151

‘Tiende en gaven’, Voor de kracht van 
de jeugd (2011), pp. 38–39

Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: 
gezinsfinanciën (brochure, 2007)

Hoe bent u door het 
naleven van de raad van 
kerkleiders inzake finan
ciële zelfredzaamheid 
gezegend? Waarom vindt 
u zelfredzaamheid een 
belangrijk beginsel van het 
herstelde evangelie?

Wat moeten de jongeren 
leren over voor zichzelf 
en anderen zorgen? Hoe 
worden zij en hun toekom
stige gezin gezegend als 
zij de raad opvolgen om 
 financieel zelfredzaam te 
zijn?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren wat ze onlangs 
bij hun individuele Schriftstudie 
geleerd hebben.

• Vraag de jongeren uit te leggen hoe 
bepaalde hulpmiddelen zowel nuttig 
als gevaarlijk kunnen zijn, afhanke
lijk van het gebruik ervan (zoals een 
muizenval, hamer of doosje lucifers; 

breng desgewenst een van die voor
werpen mee als visueel hulpmid
del). Laat de jongeren wat geld zien 
en vraag ze naar het positieve en 
negatieve gebruik ervan. Hoe kan 
het gebruikt worden om anderen tot 
zegen te zijn en het werk van de Heer 
te bevorderen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten kan de jongeren meer inzicht geven in het 
belang van financiële zelfredzaamheid. Kies er onder inspiratie van de Geest een of 
meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Zet het volgende citaat van ouder
ling Robert D. Hales op het bord: ‘Ik 
heb geleerd dat de vier liefdevolste 
woorden […] zijn: “Ik hou van jou”, 
en de zes zorgzaamste woorden: “We 
kunnen het ons niet veroorloven.”’ 
Laat de jongeren het verhaal van 
ouderling Hales lezen die een jurk 
voor zijn vrouw wilde kopen (in zijn 
toespraak ‘In stoffelijk en geeste
lijk opzicht voorzorgen nemen’), of 
vertoon de video ‘Goede kostwinners 
worden’. Vraag de jongeren waarom 
ouderling Hales naar hun idee zegt 
dat de zes zorgzaamste woorden ‘we 
kunnen het ons niet veroorloven’ zijn. 
Welke zegeningen staan ons te wach
ten als we de tering naar de nering 
zetten? Hoe kunnen de jongeren het 
voorbeeld van zuster Hales volgen? 

Hoe kan haar voorbeeld hen helpen 
als ze in de verleiding komen meer uit 
te geven dan ze hebben?

• Vraag de klas twee lijsten op het 
bord te maken: een met wat de wereld 
ons vertelt over geld en een andere 
met wat de Heer ons vertelt over geld. 
Laat ze de Schriftteksten in dit schema 
lezen en opletten wat erin staat om 
aan de lijsten toe te voegen. Vraag de 
jongeren wat zij nu al kunnen doen 
om te leven naar wat de Heer ons 
over geld leert. Laat ze hun ideeën op 
het bord schrijven. Laat de jongeren 
allemaal een idee uit de lijst kiezen 
waar ze vanaf de komende week aan 
willen werken. Nodig ze uit om over 
hun plan te vertellen, voor zover hen 
dat niet tegen de borst stuit.

Evangeliestudiemethoden

Zoeken naar leerstellingen. 
In dit gedeelte krijgen de 
jongeren de opdracht om 
in de Schriften te zoeken 
naar wat de Heer ons over 
geld leert. Vraag ze bij 
het lezen van de Schriften 
te letten op de leerstel
lingen (of eeuwige waar
heden) die erin zijn vervat. 
Moedig ze aan om zich 
bijvoorbeeld af te vragen: 
wat kom ik over de leer te 
weten? Steekt het anders 
in elkaar dan ik dacht of 
eerder heb geleerd? Word 
ik erdoor geïnspireerd 
om iets in mijn leven te 
veranderen? Moedig de 
jongeren aan zich bij hun 
persoonlijke Schriftstudie 
dergelijke dingen ook af te 
vragen.
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• Vraag een leerling LV 19:35 voor 
te lezen. Waarom vergelijkt de Heer 
schulden met knechtschap? Laat de 
jongeren ‘Schulden’ in Trouw aan het 
geloof lezen. Vraag de ene helft van 
de klas te letten op redenen waarom 
we schulden dienen te mijden en de 
andere helft op raadgevingen over 
hoe we schuldenvrij kunnen blijven. 
Laat ze aan elkaar uitleggen wat ze 
leren en waarom de Heer het volgens 
hen belangrijk vindt dat we geen 
schulden hebben. Welke invloed heeft 
de manier waarop we met ons geld 
omgaan op onze geestelijke toestand?

• Vraag de jongeren wat het Eerste 
Presidium volgens hen over het behe
ren van onze financiën zou zeggen. 

Zet hun ideeën op het bord. Geef elke 
leerling een exemplaar van de bro
chure Bereidt alle noodzakelijke dingen 
voor: gezinsfinanciën. Lees klassikaal 
de boodschap van het Eerste Presi
dium. Welke raad geeft het Eerste 
Presidium ons op financieel gebied? 
Welke zegeningen beloven zij? Laat 
elke leerling een van de basisbeginse
len van gezinsfinanciën lezen en die 
in zijn of haar eigen woorden voor 
de rest van de klas samenvatten. Hoe 
kunnen de jongeren die beginselen 
nu toepassen? Vertel iets over uw 
ervaringen met het toepassen van die 
beginselen en nodig de jongeren uit 
om dat ook te doen.

Geef de jongeren na een van de eerder genoemde activiteiten de tijd om het begro
tingsoverzicht in te vullen in de brochure Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: 
gezinsfinanciën. Zij kunnen voor het overzicht hun werkelijke inkomsten of hypothe
tische cijfers gebruiken. Moedig ze aan om advies en aanwijzingen van hun ouders in 
te winnen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij het belang van finan
ciële zelfredzaamheid voldoende om er anderen uitleg over te geven? Hebben ze nog 
vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen. U kunt ze bijvoorbeeld aan het begin van de les van volgende 
week vragen naar hun ervaringen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland hielp zijn dis
cipelen om in hun dage
lijks leven en de wereld 
om hen heen evangelie
lessen te ontdekken. Welke 
ervaringen of voorbeelden 
uit het dagelijks leven 
kunt u bespreken om de 
jongeren de geestelijke 
voordelen van financiële 
zelfredzaamheid te laten 
inzien?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Bereidt alle noodzakelijke dingen voor: finan
ciën (brochure, 2007)

Boodschap Van Het Eerste Presidium

Geachte broeders en zusters,

De heiligen der laatste dagen krijgen al jaren het 
advies wat geld opzij te leggen om onvoorziene 
omstandigheden op te vangen. Dat verschaft hun 
een behoorlijke mate van zekerheid en veiligheid. 
Elk gezin heeft de verantwoordelijkheid om zo goed 
mogelijk in de eigen behoeften te voorzien.

Wij raden u aan, waar ook ter wereld, om uw finan
ciële situatie door te lichten en u zo op onvoorziene 
omstandigheden voor te bereiden. Wij sporen u aan 
geen onverantwoorde aankopen te doen, en niet meer 
uit te geven dan u kunt besteden, zodat u geen schul
den maakt. Betaal uw schulden zo snel mogelijk af en 
bevrijd u van dit juk. Spaar regelmatig — hoe weinig 
ook — zodat u een financiële reserve opbouwt.

Wij verzoeken u verstandig te werk te gaan wanneer 
u voedsel en water inslaat en geld spaart. Ga hierbij 
niet tot uitersten. Het is bijvoorbeeld niet verstandig 
om schulden aan te gaan om in één keer een voedsel
voorraad in te slaan. Met een zorgvuldige planning 
kunt u, in de loop van de tijd, een voedselvoorraad 
aanleggen en een financiële reserve opbouwen.

Als u uw schulden hebt afbetaald en een financiële 
reserve hebt, hoe klein ook, dan zullen u en uw gezin 
zich veilig voelen en meer gemoedsrust hebben. 
Moge de Here u zegenen met uw gezinsfinanciën.

Het Eerste Presidium

Basispunten Van Financiële  Zekerheid

Betaal Tiende En Giften

Financiële zekerheid begint met het betalen van een 
eerlijke tiende en een royale vastengave. De Heer 

heeft beloofd dat Hij de vensters des hemels zal 
openen en grote zegeningen zal uitstorten op wie 
getrouw tiende en giften betalen (zie Maleachi 3:10).

Vermijd Schulden

Minder uitgeven dan u verdient is van essentieel 
belang voor uw financiële zekerheid. Ga geen schul
den aan, tenzij voor de aankoop van een betaalbare 
woning, de financiering van een opleiding of andere 
levensnoodzakelijke behoeften. Spaar voor zaken 
die u echt nodig hebt. Als u schulden hebt, betaal 
die dan zo snel mogelijk af.

Stel Een Begroting Op

Noteer uw uitgaven. Houd een overzicht bij van 
uw maandelijkse inkomsten en uitgaven. Stel vast 
hoe u kunt bezuinigen op uitgaven die niet echt 
nodig zijn. Stel aan de hand van die informatie een 
gezinsbegroting op. Stel vast hoeveel u aan de kerk 
doneert, hoeveel u wilt sparen, en hoeveel u wilt 
uitgeven aan levensmiddelen, huisvesting, energie 
en water, vervoer, kleding, verzekeringen enzo
voort. Houd u stipt aan uw begroting.

Bouw Een Reserve Op

Bouw geleidelijk aan een financiële reserve op en 
gebruik die alleen in geval van nood. Als u regelma
tig een bedragje spaart, zult u verbaasd staan wat 
dat u in de loop van de tijd oplevert. 

Spreek Met Uw Kinderen

Uw kinderen uitleggen wat de beginselen van een 
verstandig financieel beleid zijn. Stel samen een bud
get op en stel financiële doelen. Leer ze de beginselen 
van hard werken, zuinigheid en spaarzaamheid. Leg 
nadruk op het belang van zoveel mogelijk scholing. 
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Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik als getuige 
van God optreden?
Bij onze doop sluiten wij een verbond om ‘te allen tijde en in alle dingen en op 
alle plaatsen […] als getuige van God op te treden’ (Mosiah 18:9). Omdat de 
normen van de wereld steeds meer afwijken van de geboden van God, moe
ten we ons geloof vaak verdedigen. Daarbij dienen wij het voorbeeld van de 
Heiland te volgen, die zowel moedig als liefdevol voor de waarheid opkwam. 
Als wij op de ‘rots van onze Verlosser’ zijn gebouwd, zal de ‘hevige storm’ in 
de laatste dagen ‘geen macht over [ons] hebben om [ons] neer te sleuren […], 
wegens de rots waarop [wij zijn] gebouwd’ (Helaman 5:12).

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart. Wat 
zal de jongeren inspireren om moedig als getuige van God op te treden?

1 Nephi 8:24–34 (Lehi’s visioen van 
de boom des levens en het grote en 
ruime gebouw)

Romeinen 1:16–17 (schaam je niet 
voor het evangelie)

1 Timotheüs 4:12 (wees een voorbeeld 
voor de gelovigen)

1 Petrus 3:12–17 (wees altijd bereid 
antwoord te geven aan wie vragen 
over ons geloof hebben)

LV 100:5–8 (beloften aan wie het 
woord van God verkondigen)

1 Nephi 17:48–55; Mosiah 13:1–9; 
17:1–4; Moroni 1:1–3 (voorbeel
den van mensen die het evangelie 
ondanks vervolging trouw bleven)

Thomas S. Monson, ‘Wees sterk en 
moedig’, Liahona, mei 2014, pp. 66–69

Jeffrey R. Holland, ‘De prijs — en de 
zegeningen — van het discipelschap’, 
Liahona, mei 2014, pp. 6–9

Neil L. Andersen, ‘Geestelijke wervel
winden’, Liahona, mei 2014, pp. 18–21

Video: ‘Club tegen vloeken’

Wanneer moest u uw 
geloof verdedigen? Wat 
heeft u geholpen om op 
die momenten voorbereid 
te zijn? Wat kunt u uit uw 
eigen ervaringen vertellen 
aan de jongeren?

Wanneer hebt u de jon
geren als getuige van 
God zien optreden? In 
welke situaties kunnen ze 
terechtkomen waarin hun 
geloof wordt aangeval
len? Hoe kunnen zij elkaar 
steunen en sterken?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar recente 
leer  of onderwijservaringen die ze 
buiten de les om hebben gehad. Hoe 
zijn de beginselen die ze in de voor
bije weken hebben geleerd van pas 
gekomen?

• Neem twee magneten mee naar 
de les en laat zien hoe de magneten 
elkaar aantrekken. Keer daarna een 
van de magneten om en laat zien hoe 

ze elkaar afstoten. Vraag de jongeren 
hoe ze aan de hand van deze magne
ten het volgende citaat van president 
Thomas S. Monson kunnen illustre
ren: ‘Eens kwamen de normen van 
de kerk en de normen van de samen
leving nagenoeg met elkaar overeen, 
nu gaapt daar een groot gat tussen, 
dat met de dag groter wordt.’ (‘Pries
terschapsmacht’, Liahona, mei 2011, 
p. 66.)

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren inspireren om ondanks tegen
stand als getuige van God op te treden. Kies onder leiding van de Geest een of meer 
geschikte activiteiten voor uw klas uit:

• Lees met de klas 1 Nephi 8:24–34 
en vraag de jongeren welk verband 
ze zien tussen dit gedeelte van Lehi’s 
visioen en hun eigen leven. Vertel 
over een ervaring waarbij u kritiek of 
tegenstand te verduren kreeg en voor 
uw geloof moest opkomen. Laat de 
jongeren iets vertellen over soortge
lijke ervaringen die zij hebben gehad.

• Vraag de leerlingen naar voorbeel
den van mensen die het evangelie 
ondanks vervolging trouw bleven 
(zie bijvoorbeeld de Schriftteksten in 
dit leerschema). Lees de verhalen van 
deze mensen met de klas. Wat leren 

zij van deze voorbeelden dat nu op 
hen van toepassing is? Laat de jonge
ren als onderdeel van deze bespreking 
eventueel enkele Schriftteksten in dit 
schema verkennen.

• Laat de leerlingen de video ‘Club 
tegen vloeken’ bekijken en letten op 
uitspraken in de video die hen inspi
reren om als getuige van God op te 
treden. In welke situaties kunnen ze 
terechtkomen waarin hun geloof en 
normen onder vuur komen? Wat doen 
ze om hun geloof te verdedigen? Hoe 
kunnen zij het voorbeeld in de video 
volgen?

Onderwijstip

‘Een bespreking in kleine 
groepen kan de leerlin
gen die hun interesse 
en aandacht kwijtraken 
weer bij de les betrekken.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999]. p. 72.)
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Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland had zijn 
leerlingen lief. Wanneer 
ze ergens mee worstelden, 
liet Hij ze niet vallen maar 
bleef Hij ze liefhebben 
en dienen. Wat kunt u 
doen om zijn voorbeeld te 
volgen?

• Deel de klas op in drie groepen en 
geef elke groep een van de toespraken 
in dit leerschema. Laat de groepen 
hun toespraken doornemen en note
ren met welke krachtige citaten ze 
iemand kunnen aanmoedigen om de 
waarheden van het evangelie te ver
dedigen. Laat elke groep de rest van 

de klas vertellen hoe ze die citaten 
aan anderen kunnen overbrengen. Ze 
kunnen bijvoorbeeld een beeldcitaat 
maken en gedurende de week aan 
andere leerlingen sturen ter herinne
ring aan wat er in de les is besproken.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Voelen ze zich geïnspireerd om als 
getuige van God op te treden? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? 
Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp 
te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze module online te bekijken.

OVERZICHT MODULES

‘Moge het koninkrijk van God voortgaan, opdat het koninkrijk van de hemel zal komen’  
(LV 65:6).

De jongeren in uw klas zijn in deze periode naar de aarde gestuurd om de wereld 
op de wederkomst van de Heiland voor te bereiden. Zij hebben bijzondere gaven en 
talenten om de Heer te helpen bij de opbouw van zijn koninkrijk en het evangelie uit 
te dragen. De lessen in dit schema zullen ertoe bijdragen dat ze die gaven ontwikke
len en zich voorbereiden om leiders en leerkrachten in de kerk en het koninkrijk van 
God te worden.

Leerschema’s om deze maand uit te kiezen:

Kerstmis: Hoe kan ik getuigen dat Jezus Christus de Zoon van God is?
Hoe kan ik leren doeltreffender in de kerk te dienen?
Hoe kan ik een betere leider worden?
Hoe kan ik beter leren onderwijzen?
Wat zijn effectieve manieren om anderen over het evangelie te vertellen?
Hoe kan ik de symbolen begrijpen die mij meer inzicht in de wederkomst geven?
Wat kan ik uit de Schriften leren om me op de wederkomst voor te bereiden?

December: Het koninkrijk van God 
opbouwen in de laatste dagen
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Kerstmis: Hoe kan ik 
getuigen dat Jezus Christus 
de Zoon van God is?
Kerstmis is een tijd om de geboorte van de Heiland te gedenken en onze waar
dering voor het grandioze geschenk van zijn volmaakte leven en zoenoffer te 
hernieuwen. In de Schriftuurlijke verslagen van zijn geboorte zien we patro
nen van discipelschap. Denk aan Samuel de Lamaniet die moedig van zijn 
komst profeteerde en aan de Nephieten die standvastig naar het teken van zijn 
geboorte uitzagen. Denk ook aan de herders die de boodschap dat de Zoon van 
God geboren was, bekendmaakten, en aan de wijzen die wisten dat de profetie 
vervuld was en een verre reis maakten om de Koning van de Joden te zien. Net 
als de getrouwe heiligen van weleer hebben we het verlangen om tot anderen 
te getuigen van Jezus Christus en de ‘grote blijdschap’ die we in zijn herstelde 
evangelie gevonden hebben (Lukas 2:10).

Uw geestelijke voorbereiding

Welke Schriftteksten of leringen van hedendaagse profeten hebben uw getuigenis van 
de goddelijkheid van Jezus Christus versterkt? Hoe heeft dat getuigenis uw leven beïn
vloed? Wanneer hebt u die Schriftteksten of leringen gebruikt om het getuigenis van 
anderen te versterken?

Wanneer hebt u de jongeren van de Heiland horen getuigen? Wat kunt u doen om ze te 
inspireren tot anderen te getuigen?

Bestudeer de volgende teksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de 
jongeren volgens u inspireren om van de Heiland te getuigen?

Mattheüs 2; Lukas 2 (geboorte van 
Jezus Christus)

Helaman 14 (Samuel de Lamaniet 
profeteert van de geboorte van Jezus 
Christus)

3 Nephi 1:4–22 (Nephieten nemen het 
teken van Christus’ geboorte waar)

Henry B. Eyring, ‘Het volmaakte 
geschenk’, kerstmeditatie met het 
Eerste Presidium 2012

‘De levende Christus: het getuigenis 
van de apostelen’, Liahona, april 2000, 
2–3.

Video’s: ‘Hij is het geschenk’; ‘De 
 Heiland is geboren — kerstvideo’



264

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen alles 
wat ze in verschillende leeromgevingen leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het 
seminarie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze 
helpen inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende 
ideeën kunnen u van nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe ze gedu
rende de week hebben toegepast wat 
ze in de les van vorige week hebben 
geleerd.

• Vraag de jongeren hoe zij de 
geboorte van de Heiland vieren. Door 
welke tradities komen ze dichter bij 
Christus?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren inspireren om van Jezus Chris
tus te getuigen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw klas 
het beste zijn:

• Vertoon een van de video’s in 
dit schema en laat de jongeren hun 
gedachten en gevoelens over de 
Heiland met elkaar bespreken. Getuig 
van de goddelijkheid van de Heiland 
en nodig de jongeren uit om dat ook 
te doen. Moedig de jongeren aan een 
van die video’s op de gezinsavond 
te tonen of op sociale media te delen. 
Nodig ze uit om in een volgende les 
over hun ervaringen te vertellen. 
Hoe werd de boodschap gebracht en 
ontvangen?

• Lees klassikaal de verhalen over 
de geboorte van de Heiland in het 
Nieuwe Testament en in het Boek 
van Mormon aan de hand van de 

tekstverwijzingen in dit schema. Wat 
inspireert de jongeren in deze Schrift
teksten om zelf tot anderen te getui
gen, zoals Samuel de Lamaniet en de 
herders dat deden? Tot welke andere 
inzichten komen ze? Laat de jongeren 
manieren bedenken en bespreken om 
in deze kersttijd van Jezus Christus te 
getuigen.

• Zing samen gewijde  kerstliederen 
en laat de jongeren inspirerende 
boodschappen in de liederen met 
elkaar bespreken. Welke Schrift
teksten passen volgens hen bij deze 
lofzangen? Indien dat gepast is, zou u 
met de klas kerstliederen voor men
sen in de buurt kunnen zingen.

Onderwijstip

‘Als we anderen in het 
evangelie onderwijzen, 
moeten we nederig erken
nen dat de Heilige Geest 
de daadwerkelijke leer
kracht is. Het is ons voor
recht om als spreekbuis 
te fungeren waardoor de 
Heilige Geest kan onder
wijzen, getuigen, troosten 
en inspireren.’ (Onderwij
zen — geen grotere roeping, 
[1999], 41.)
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Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Voelen ze zich geïnspireerd om tot 
anderen van Jezus Christus te getuigen? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze 
gekregen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit 
onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte de 
Schriften om te onderwij
zen en van zijn zending te 
getuigen. Hij leerde men
sen zelf over teksten in 
de Schriften na te denken 
en zo antwoorden op hun 
eigen vragen te vinden. 
Hoe kunt u de jongeren 
helpen de krachtige getui
genissen in de Schriften te 
herkennen?
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik leren doeltreffender 
in de kerk te dienen?
Wanneer de Heer ons in zijn dienst roept, maakt Hij ons ook geschikt om trouw 
te dienen. Als we leren wat onze taken zijn en ze dan ijverig uitvoeren, maakt 
de Heer onze inspanningen groot. Wij worden ook gezegend in onze roeping 
als we de raad van onze kerkleiders opvolgen. Zo werken wij met Hem samen 
aan de opbouw van zijn koninkrijk en het dienen van zijn kinderen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer ter voorbereiding deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw 
hart. Wat voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

Jeremia 1:5–9; Mosiah 2:11; Mozes 
6:31–34 (profeten die kracht van de 
Heer ontvingen om hun roeping te 
vervullen)

Johannes 15:16; Geloofsartikelen 1:5 
(God roept ons door openbaring om 
te dienen)

Jakob 1:17–19; LV 4; 107:99; 121:34–36 
(we dienen onze roeping met alle ijver 
te vervullen)

LV 25 (Emma Smith ontvangt raad 
over het vervullen van haar taken)

Thomas S. Monson, ‘Jezus’ oproep 
om te dienen’, Liahona, augustus 2012, 
pp. 4–5

Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, thuis, in het semi
narie, in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen 
inzien dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën 
kunnen van nut zijn:

• Laat de jongeren over een recente 
ervaring vertellen die zij met het 
onderwijzen van het evangelie heb
ben gehad. Wat ging er naar hun 
gevoel goed? Wat zouden ze graag 
willen verbeteren?

• Vraag de jongeren te praten over 
roepingen die ze in de kerk hebben 
gehad. Wat waren hun taken? Wat 
vonden ze zwaar of moeilijk aan de 
roeping? Hoe heeft de Heer ze gehol
pen? Vertel iets uit eigen ervaring en 
geef uw getuigenis.

Hoe helpt de Heer u bij het 
vervullen van uw roepin
gen? Wat kunt u uit uw 
eigen ervaringen vertellen 
aan de jongeren?

Welke jongeren die u 
lesgeeft zijn in een roeping 
werkzaam? Waarom is het 
voor hen belangrijk dat ze 
leren hoe ze doeltreffend 
in de kerk kunnen dienen?
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Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze doeltreffend in 
de kerk kunnen dienen. Kies er onder inspiratie van de Heilige Geest een of meer uit die 
voor uw klas het beste zijn:

• Laat elke leerling een van de 
Schriftteksten in dit schema lezen en 
zoeken naar beginselen die de Heer 
over het vervullen van roepingen 
noemt. Vraag de jongeren naar hun 
bevindingen. Waartoe inspireren die 
teksten hen?

• Vraag de jongeren naar verhalen 
uit de Schriften waarin iemand een 
moeilijke opdracht kreeg en hulp 
van de Heer ontving (zie de Schrift
teksten in dit schema voor ideeën). 
Help ze indien mogelijk platen van 
die verhalen te vinden in het Evange
lieplatenboek. Wat inspireert hen in die 
verhalen? Wat leren ze uit die verha
len over het vervullen van roepingen?

• Vraag de jongeren president 
 Thomas S. Monsons boodschap 
‘Jezus’ oproep om te dienen’ te lezen 
en te zoeken naar een citaat over hoe 
men trouw in kerkroepingen kan 
dienen. Vraag de leerlingen welk 
citaat ze hebben gekozen en waarom 
ze de raad van president Monson 
waardevol vinden. Hoe zullen zij het 
geleerde in hun huidige en toekom
stige roepingen toepassen?

• Zet op het bord de kopjes Raad en 
Beloften. Laat de jongeren in Leer en 

Verbonden 25 zoeken naar de raad 
en beloften van de Heer aan Emma 
Smith in verband met haar roeping. 
Vraag ze hun bevindingen op het 
bord te zetten. Hoe zijn die raad en 
beloften wellicht ook van toepas
sing op de roepingen die de jongeren 
ontvangen? Vraag de jongeren die een 
roeping hebben of hebben gehad wat 
ze zich nog herinneren van de raad of 
beloften die ze bij hun aanstelling kre
gen. U kunt ook vertellen wat u zich 
nog herinnert. Hoe zijn die beloften in 
vervulling gegaan?

• Lees Leer en Verbonden 107:99 
klassikaal. Laat de jongeren zich voor
stellen dat ze een bepaalde roeping in 
de wijk of ring hebben gekregen en 
vraag ze aan welke roeping ze denken 
(zie het ‘Overzicht van roepingen’ 
op pp. 169–177 in Handboek 2: de kerk 
besturen). Wat zouden ze doen om 
erachter te komen wat hun taken 
zijn in hun roeping? (Zij kunnen 
bijvoorbeeld de Schriften raadple
gen, Handboek 2 of iemand die op dit 
moment in die roeping werkzaam is). 
Vraag de jongere zich tijdens de les of 
in de komende week in de roeping te 
verdiepen en in de les van volgende 
week te vertellen wat ze hebben 
geleerd.

Evangeliestudiemethoden

Beginselen ontdekken. In 
de eerste leeractiviteit in 
dit gedeelte worden de 
jongeren uitgenodigd om 
in de Schriften op zoek te 
gaan naar beginselen (of 
eeuwige waarheden) over 
dienen in Gods koninkrijk. 
Moedig ze aan om zich 
bijvoorbeeld af te vragen: 
welke beginselen leer ik 
uit deze passage? Steken 
ze anders in elkaar dan 
ik dacht of eerder heb 
geleerd? Word ik erdoor 
geïnspireerd om iets in 
mijn leven te veranderen? 
Moedig de jongeren aan 
zich bij hun persoonlijke 
Schriftstudie dergelijke 
dingen ook af te vragen.
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Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen ze hoe zij doeltreffend in de kerk kunnen dienen? Heb
ben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te 
besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Laat u leiden door de 
Geest terwijl u onder gebed manieren overweegt om hier nader op in te gaan.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland vertrouwde 
zijn volgelingen. Hij 
bereidde hen voor en gaf 
hun belangrijke taken. Hij 
liet ze anderen onderwij
zen, zegenen en dienen. 
Welke gelegenheden kunt 
u de jongeren bieden om 
elkaar te onderwijzen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Henry B. Eyring, ‘In uw roeping groeien’, Liahona, 
november 2002, pp. 75–78

Er is nog iets wat u dient te weten: net zo zeker 
als God u heeft geroepen, en u zal leiden, zal Hij 
u grootmaken. U hebt die grootmaking nodig. U 
zult in uw roeping tegenwerking krijgen. U bent in 
dienst van de Meester. U bent zijn afgezant. Er han
gen eeuwige levens van u af. Hij kreeg met tegen
werking te maken en Hij zei dat tegenwerking het 
lot is van wie Hij roept. De krachten die zich tegen 
u samenspannen, zullen niet alleen uw werk wil
len dwarsbomen, maar ook u willen neerhalen. De 
apostel Paulus zei het als volgt: ‘Want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de wereld
beheersers dezer duisternis.’ [Efeziërs 6:12.]

Het zal u bij tijden allemaal te veel zijn. U zult onder 
meer aangevallen worden door het gevoel dat u 
er ongeschikt voor bent. Inderdaad, met alleen uw 
eigen kwaliteiten om op terug te vallen, kunt u de 
Heer niet goed vertegenwoordigen. Maar er staat u 
meer ter beschikking dan uw eigen kwaliteiten en u 
werkt niet alleen.

De Heer zal wat u zegt en wat u doet, grootmaken 
in de ogen van de mensen die u dient. Hij zal de 
Heilige Geest sturen om tot hen te getuigen dat wat 
u gezegd hebt, waar is. Wat u zegt en doet, draagt 
hoop in zich en zal leiding geven aan de mensen 
op een manier die uw eigen kunnen en begrip ver 
te boven gaat. Dat wonder is een teken van de kerk 
van de Heer in elke bedeling. Het is zo verweven 
met uw roeping dat u het als vanzelfsprekend zou 
kunnen beschouwen. […]

De Heer zal niet alleen uw inspanningen grootma
ken. Hij zal persoonlijk met u aan het werk gaan. 
Zijn stem tot vier zendelingen, door de profeet 
Joseph Smith voor een moeilijke taak geroepen, 
geeft moed aan eenieder die Hij in zijn koninkrijk 
roept: ‘En Ikzelf zal met hen meegaan en in hun 
midden zijn; en Ik ben hun voorspraak bij de Vader, 
en niets zal hen overweldigen.’ [LV 32:3.]

De Heiland is een herrezen en verheerlijkt mens, 
dus is Hij niet op elk moment bij ieder van zijn 
dienstknechten. Maar Hij is zich volmaakt bewust 
van hen en hun omstandigheden, en Hij kan tussen
beide komen met zijn macht. Daarom kan Hij u de 
belofte geven: ‘En wie u ontvangt, daar zal Ik even
eens zijn, want Ik zal voor uw aangezicht uit gaan. 
Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn, en 
mijn Geest zal in uw hart zijn, en mijn engelen zul
len rondom u zijn om u te schragen.’ [LV 84:88.] […]

U kunt er van op aan dat uw macht vele keren 
vermenigvuldigd zal worden door de Heer. Alles 
wat Hij vraagt, is dat u uw best doet en uw hart 
erin legt. Doe het blijmoedig en met het gebed des 
geloofs. De Vader en zijn geliefde Zoon zullen de 
Heilige Geest sturen als metgezel om u leiding te 
geven. Uw inspanningen zullen grootgemaakt wor
den in het leven van de mensen die u dient. En als 
u terugkijkt op wat nu moeilijke tijden en een offer 
lijken te zijn, zal opoffering een zegen gebleken zijn, 
en dan zult u weten dat de arm van God de mensen 
die u diende, heeft opgericht en u heeft opgericht.
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik een betere 
leider worden?
Jezus Christus is het volmaakte voorbeeld van rechtschapen leiderschap. 
Leiders in zijn kerk volgen zijn voorbeeld door de mensen die zei leiden lief te 
hebben en te dienen. Door eerst zelf naar trouw discipelschap te streven, kun
nen wij anderen helpen om een sterk getuigenis te ontwikkelen en dichter tot 
onze hemelse Vader en Jezus Christus te komen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer ter voorbereiding deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw 
hart. Wat voelt u dat u met de jongeren moet bespreken?

Exodus 18:13–26 (Mozes ontving raad 
van Jethro over hoe hij een effectiever 
leider kon zijn)

Mattheüs 20:20–28; 23:11; LV 50:26 
(christelijke leiders dienen de mensen 
die zij leiden)

Johannes 13:4–15; 3 Nephi 18:16; 
27:21, 27 (Jezus Christus is ons voor
beeld van leiderschap)

Mosiah 2:11–19 (koning Benjamin 
dient zijn volk)

LV 121:34–46 (beginselen van recht
schapen leiderschap)

Stephen W. Owen, ‘De beste leiders 
zijn de beste volgelingen’, Liahona, 
mei 2016, 70–76

Thomas S. Monson, ‘Een rechtschapen 
voorbeeld’, Liahona, mei 2008, 65–68

Tad R. Callister, ‘De macht van het 
priesterschap in de jongen’, Liahona, 
mei 2013, 52–54

‘Leidinggeven in de Kerk van Jezus 
Christus’, Handboek 2: de kerk besturen 
(2010), 12–14

Denk aan iemand die u 
als christelijk leider kent. 
Welke leiderschapskwali
teiten bezit die persoon? 
Hoe is zijn of haar leider
schap op u en anderen van 
invloed?

Waarom moeten de jon
geren leren hoe ze leiding 
dienen te geven? Welke 
gelegenheden hebben zij 
om leiding te geven — in 
de kerk, bij hen thuis en in 
hun omgeving?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, 
in andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien 
dat het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen 
u van nut zijn:

• Vraag de jongeren naar een recente 
ervaring die hun deed denken aan 
iets wat ze in de kerk hebben geleerd.

• Toon een plaat van de Heiland 
(zie bijvoorbeeld Evangelieplatenboek) 

en zet het woord leider op het bord. 
Vraag de jongeren nog meer woorden 
op het bord te schrijven waaraan ze 
bij Jezus Christus als volmaakte leider 
moeten denken.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze effectievere 
leiders kunnen worden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor 
uw klas het beste zijn:

• Lees Mattheüs 20:20–28 klassikaal. 
Wat leert de Heiland zijn apostelen 
over leiderschap in het koninkrijk van 
God? Laat de jongeren punten ter ver
gelijking op het bord zetten tussen lei
derschap in de wereld en leiderschap 
in de kerk. Hoe wordt iemand een 
leider in een bedrijf of een land? En in 
de kerk? Welke leiderschapskwalitei
ten staan in de wereld voorop? En in 
de kerk? Laat de jongeren als onder
deel van deze bespreking Schrift
teksten lezen over beginselen van 
christelijk leiderschap (zoals die in dit 
schema). Waarom is het belangrijk dat 
de jongeren die beginselen begrijpen? 
Hoe passen ze die toe bij hen thuis? In 
hun kerkwerk? In hun omgeving?

• Kies paragrafen uit hoofdstuk 3 
van Handboek 2, ‘Leidinggeven in 
de Kerk van Jezus Christus’, waarin 
beginselen worden behandeld die 
de Heiland belichaamde (zoals 

paragrafen 3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 en 
3.3.6). Laat elke leerling een van die 
paragrafen lezen en aan een verhaal 
uit het leven van de Heiland denken 
dat het beginsel in zijn of haar para
graaf illustreert (in Evangelieplatenboek, 
nrs. 34–51 kunnen ze desgewenst 
ideeën opdoen). U zou ze ook Step
hen W. Owens toespraak ‘De beste 
leiders zijn de beste volgelingen’ kun
nen laten doornemen, op zoek naar 
beginselen en verhalen over christelijk 
leiderschap. Vraag de jongeren wat 
ze uit het handboek en de verhalen te 
weten zijn gekomen. Welke voorbeel
den van die beginselen hebben zij in 
hun eigen leven gezien?

• Lees 3 Nephi 27:21, 27 klassikaal en 
vraag de jongeren de boodschap van 
deze verzen te overdenken terwijl u 
het verhaal van president Thomas S. 
Monson vertelt waarin hij zijn oren 
beweegt, uit zijn toespraak ‘Een 

Evangeliestudiemethoden

Beginselen ontdekken. Een 
beginsel is een eeuwige 
waarheid waardoor we 
ons bij onze daden laten 
leiden. Soms worden 
beginselen duidelijk in de 
Schriften of de woorden 
van de profeten genoemd, 
op andere momenten 
worden ze in verhalen of 
voorbeelden verpakt. Als u 
de jongeren de beginselen 
van christelijk leiderschap 
bijbrengt, leert u ze hoe ze 
die beginselen zelf kunnen 
ontdekken door vragen 
te stellen zoals: ‘Welke 
inzichten krijg ik uit deze 
Schriftteksten waardoor 
ik een betere leider kan 
worden? Kan ik hieruit iets 
leren waardoor ik meer op 
de Heiland lijk?’ Moedig 
ze aan om bij hun studie 
van de Schriften op begin
selen te letten.
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rechtschapen voorbeeld’ (of vertoon 
dat fragment van zijn toespraak op 
video). Wat leren de jongeren door dit 
verhaal over leiderschap? Vraag ze na 
te denken over welke boodschappen 
zij door hun levenswijze aan anderen 
overbrengen. Moedig ze aan om over 
ervaringen te vertellen waarbij ze 
gezegend werden door het voorbeeld 
van iemand anders in de klas. Welke 
leiderschapskwaliteiten zien ze nog 
meer bij elkaar?

• Vraag een leerling een rugzak om 
te doen. Vul de rugzak met boeken of 
andere voorwerpen tot hij erg zwaar 
wordt. Vraag de jongeren in welk 
opzicht de rugzak op een roeping als 
leidinggevende lijkt. Laat de jon
geren Exodus 18:13–26 bestuderen 
en letten op de raad die Mozes van 
Jethro kreeg over hoe hij een betere 
leider kon zijn. Wat had er met Mozes 

kunnen gebeuren als hij die raad niet 
had opgevolgd? Laat de jongeren zich 
voorstellen dat zij gevraagd zijn om 
een jeugdconferentie van de ring te 
organiseren. Hoe zouden zij de raad 
van Jethro toepassen in die situatie? 
Geef ze de tijd om een fictieve jeugd
conferentie te plannen. Wie zouden ze 
vragen om te helpen? Wat zouden ze 
die mensen vragen te doen?

• Schrijf diverse leidersbeginselen die 
ouderling Tad R. Callister uiteenzet 
in ‘De macht van het priesterschap in 
de jongen’ op afzonderlijke blaadjes 
papier. Geef elke leerling een blaadje 
en laat hem of haar in het artikel zoe
ken naar informatie over het desbe
treffende beginsel. Vraag de leerlingen 
wat ze van ouderling Callister over 
leiderschap leren. Moedig ze aan om 
eigen voorbeelden van die beginselen 
aan te dragen.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze een betere leider 
kunnen worden? Wat voor gevoelens of ingevingen hebben ze gekregen? Hebben ze nog 
vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om te handelen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Overweeg hoe u 
daarop terug kunt komen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

Denk eens na over wat u 
zoal over de Heiland weet. 
Wat valt u op aan zijn 
manier van onderwijzen 
en leiden? Hoe hielp Hij 
anderen leren en groeien? 
Hoe kunt u zijn voorbeeld 
van onderwijzen en leiden 
volgen om de jongeren te 
helpen leren en groeien? 
Hoe kunt u ze inspireren 
om christelijke leiders te 
worden?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Thomas S. Monson, ‘Een rechtschapen voorbeeld’, 
Liahona, mei 2008, pp. 65–68

Velen van u zullen zich president N. Eldon Tanner 
herinneren, die raadgever van vier kerkpresiden
ten was. Hij was gedurende zijn hele carrière in de 
industrie, tijdens zijn ambtsperiode als regerings
functionaris in Canada, alsmede in zijn privéleven 
een onwankelbaar voorbeeld van rechtschapenheid. 
Hij heeft ons deze geïnspireerde raad gegeven:

‘Niets levert grotere vreugde en meer succes op dan 
te leven naar de leringen van het evangelie. Wees 
een voorbeeld; wees een goede invloed. […]

‘Ieder van ons is voorsterfelijk geordend tot het een 
of andere werk als [Gods] gekozen dienstknecht op 
wie Hij het priesterschap heeft gemeend te moeten 
bevestigen, en de macht om in zijn naam te hande
len. Bedenk altijd dat de mensen op u rekenen voor 
leiding en dat u het leven van mensen beïnvloedt, 
ten goede of ten kwade, welke invloed nog genera
ties lang zal worden gevoeld.’ [‘For They Loved the 
Praise of Men More Than the Praise of God’, Ensign, 
november 1975, p. 74.]

Broeders, ik herhaal dat het als dragers van het 
priesterschap van God onze plicht is om zo te leven 
dat wij een rechtschapen voorbeeld zijn dat anderen 
kunnen volgen. Toen ik nadacht over hoe we het 
beste zo’n voorbeeld kunnen zijn, schoot me iets te 
binnen dat ik jaren geleden meemaakte tijdens een 
ringconferentie. Tijdens de algemene bijeenkomst 
zag ik een jongetje bij zijn familie op de voorste rij 
van het ringgebouw zitten. Ik zat op het podium. 

In de loop van de bijeenkomst viel mij op dat als 
ik het ene been over het andere deed, het jongetje 
hetzelfde deed. Als ik het andersom deed en het 
andere been over het eerste heen deed, volgde hij 
mij. Legde ik mijn handen op mijn schoot, dan deed 
hij hetzelfde. En liet ik mijn kin op mijn hand rusten, 
hij deed het ook. Wat ik ook deed, hij imiteerde 
alles. Dit ging een tijdje zo door, totdat het moment 
naderde waarop ik de aanwezigen toe zou spreken. 
Ik besloot hem op de proef te stellen. Ik keek hem 
recht aan, om zeker te zijn dat ik zijn aandacht had, 
en toen bewoog ik mijn oren heen en weer. Hij deed 
een vergeefse poging om het na te doen, maar ik 
had hem te pakken! Hij kreeg het gewoon niet voor 
elkaar om zijn oren heen en weer te bewegen. Hij 
wendde zich tot zijn vader, die naast hem zat, en 
fluisterde hem iets toe. Hij wees naar zijn oren en 
toen naar mij. Toen zijn vader in mijn richting keek, 
blijkbaar om mijn oren heen en weer te zien bewe
gen, zat ik ernstig met mijn armen over elkaar en 
verroerde geen vin. De vader wierp een sceptische 
blik naar zijn zoon, die er enigszins verslagen uit
zag. Uiteindelijk liet hij me een schaapachtige grijns 
zien en haalde zijn schouders op.

Ik heb in de loop der jaren over die ervaring nage
dacht, want ik bedacht dat we vooral als we jong 
zijn de neiging hebben om het voorbeeld van onze 
ouders, leiders en leeftijdgenoten te volgen. De 
profeet Brigham Young heeft gezegd: ‘We mogen 
nooit zelf iets doen waarvan we niet willen dat onze 
kinderen het doen. We moeten ze een voorbeeld 
geven om na te volgen.’ [Deseret News, 21 juni 1871, 
p. 235.]
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik beter leren 
onderwijzen?
Doeltreffend onderwijs is een belangrijke pijler van de opbouw van het konink
rijk van de Heer, en we zijn allemaal vaak in de gelegenheid om te onder
wijzen. Ook als we geen formele roeping hebben om te onderwijzen, zijn er 
onderwijskansen in ons gezin, buurt en vriendenkring. We kunnen beter leren 
onderwijzen door onze eigen sterke en zwakke kanten onder de loep te nemen, 
nederig de hulp van de Heer te zoeken en ijverig te streven naar de ontwik
keling van de capaciteiten en eigenschappen die er bij evangelieonderwijs het 
meeste toe doen.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren doen begrijpen hoe zij beter kunnen leren onderwijzen?

Ether 12:27 (de Heer zal ons helpen 
zwakke dingen sterk te maken)

LV 42:14 (we moeten de Geest hebben 
om te onderwijzen)

LV 88:78 (onderwijs ijverig)

Dallin H. Oaks, ‘Evangelieonderwijs’, 
zie Liahona, januari 2000, pp. 94–98

David M. McConkie, ‘Met de macht 
en het gezag van God onderwijzen’, 
Liahona, november 2013

‘Een plan voor verbetering van uw 
onderwijs’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping (1999), pp. 24–27

‘Evangelieonderwijs’, Trouw aan het 
geloof (2004), pp. 37–40

‘Onderwijzen naar het voorbeeld van 
de Heiland’, Het evangelie onderwijzen 
naar het voorbeeld van de Heiland (2012), 
pp. 4–5

Hoe zijn doeltreffende 
leerkrachten u tot zegen 
geweest? Wat hebt u 
gedaan om een betere leer
kracht te worden?

Welke gelegenheden hebt 
u de jongeren geboden om 
te onderwijzen? Wat zijn 
hun sterke en zwakke pun
ten bij het onderwijzen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren in het kort over 
een favoriete les op een gezinsavond, 
in het seminarie of in de kerk te 
vertellen.

• Vraag de jongeren te denken aan 
een favoriete leerkracht door wie ze 
zijn geïnspireerd om het evangelie na 
te leven. Wat maakte die leerkracht zo 
doeltreffend? Welke eigenschappen 

had hij of zij die de jongeren ook 
zouden willen ontwikkelen? Vraag de 
jongeren de paragraaf ‘De belangrijk
ste eigenschappen’ te lezen op p. 26 
van Onderwijzen — geen grotere roeping 
en te letten op nog meer eigenschap
pen van doeltreffende leerkrachten. 
Hoe dragen doeltreffende evangelie
leerkrachten bij aan de opbouw van 
Gods koninkrijk?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze beter kunnen 
leren onderwijzen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die voor uw 
klas het beste zijn:

• Verdeel de klas in drie groepen en 
laat elke groep een van de volgende 
Schriftteksten lezen: Ether 12:27; LV 
42:14; LV 88:78. Laat ze overdenken 
en bespreken wat die Schriftteksten 
duidelijk maken over beter leren 
onderwijzen. Moedig ze aan de 
Schriftteksten in de voetnoten bij die 
verzen op te zoeken voor meer inzicht 
in hoe we beter kunnen onderwijzen. 
Vraag ze vervolgens naar hun bevin
dingen. Vraag de jongeren het onder
werp ‘Evangelieonderwijs’ te lezen 
in Trouw aan het geloof (pp. 37–40) en 
manieren op te schrijven waarop ze 
ijveriger kunnen onderwijzen.

• Vraag de jongeren de zes funda
mentele onderwijsbeginselen op te 
zoeken en op het bord te schrijven 
in paragraaf III van de toespraak 
‘Evangelieonderwijs’ van ouderling 
Dallin H. Oaks. Vraag ze na te gaan 
in hoeverre zij die beginselen in hun 
onderwijs toepassen. Laat ze een van 
die beginselen kiezen waarover ze 
meer willen leren of die ze in hun 
eigen onderwijs willen verbeteren. 
Vraag ze dat beginsel in de toespraak 
van ouderling Oaks te bestuderen en 
te vertellen wat ze daarvan leren en 
hoe ze het beginsel zullen toepassen 
zodra ze anderen weer onderwijzen.

Evangeliestudiemethoden

Gebruikmaken van voetnoten. 
In de eerste leeractiviteit 
in dit gedeelte worden de 
jongeren uitgenodigd om 
de voetnoten in de Schrif
ten te gebruiken. Laat ze 
zien hoe ze hun begrip van 
wat ze lezen met behulp 
van die voetnoten kun
nen vergroten. Moedig de 
jongeren aan de voetnoten 
bij hun individuele studie 
van de Schriften vaak te 
raadplegen.
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• Deel de klas op in twee groepen. 
Laat één groep ‘Uw eigen sterke en 
zwakke punten vaststellen’ lezen op 
pp. 24–25 van Onderwijzen — geen 
grotere roeping, en de andere groep 
‘Een plan ter verbetering opstellen’ 
op pp. 25–26. Vraag ze in hun groep 
te bespreken wat ze ervan opsteken 
en aan de andere groep de hoofd
punten van hun bespreking weer te 
geven. Vraag de jongeren aan een 
recente ervaring te denken waarbij ze 
lesgaven (bijvoorbeeld op een gezins
avond, in de kerk of als huisonder
wijzer). Laat elke jongere een schema 
invullen als dat op p. 25 en een plan 
opstellen om zich als evangelie
leerkracht te verbeteren.

• Schrijf op het bord: ‘Wat kan ik 
doen om een betere leerkracht te wor
den?’ Laat de jongeren in David M. 
McConkies toespraak ‘Met de macht 

en het gezag van God onderwijzen’ of 
in ‘Onderwijzen naar het voorbeeld 
van de Heiland’ uit Het evangelie 
onderwijzen naar het voorbeeld van de 
Heiland (pp. 4–5) naar antwoorden op 
die vraag zoeken. Vraag ze naar hun 
bevindingen en hoe ze specifiek in 
hun eigen onderwijs zullen toepassen 
wat ze hebben geleerd.

• Vraag de jongeren ‘Onderwijs
methoden’ in Trouw aan het geloof 
te lezen en op het bord te schrijven 
welke onderwijsmethoden daarin 
staan genoemd. Wanneer hebben de 
jongeren die methoden gebruikt zien 
worden? Laat de jongeren ieder een 
geloofsartikel kiezen en zich er in een 
paar minuten in de klas op voorberei
den het aan een groep kinderen uiteen 
te zetten volgens een van de metho
den op het bord. Vraag de jongeren 
wat ze hebben voorbereid.

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze beter kunnen 
leren onderwijzen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd 
aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Nodig de jongeren uit hun gedachten of gevoelens te verwoorden die ze tijdens de les 
hebben gehad. Wat gaan ze doen om beter te onderwijzen? Moedig ze aan in een vol
gende les over hun ervaringen te vertellen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gaf zijn disci
pelen belangrijke taken. 
Hij liet ze anderen onder
wijzen, zegenen en dienen. 
Hoe worden de jongeren 
gezegend door kansen te 
krijgen om anderen uit te 
leggen wat ze leren?
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Geselecteerde bronnen

Fragment uit Thomas S. Monson, ‘Een rechtschapen 
voorbeeld’, Liahona, mei 2008, 66

Broeders, ik herhaal dat het als dragers van het 
priesterschap van God onze plicht is om zo te leven 
dat wij een rechtschapen voorbeeld zijn dat anderen 
kunnen volgen. Toen ik nadacht over hoe we het 
beste zo’n voorbeeld kunnen zijn, schoot me iets te 
binnen dat ik jaren geleden meemaakte tijdens een 
ringconferentie. Tijdens de algemene bijeenkomst 
zag ik een jongetje bij zijn familie op de voorste rij 
van het ringgebouw zitten. Ik zat op het podium. 
In de loop van de bijeenkomst viel mij op dat als 
ik het ene been over het andere deed, het jongetje 
hetzelfde deed. Als ik het andersom deed en het 
andere been over het eerste heen deed, volgde hij 
mij. Legde ik mijn handen op mijn schoot, dan deed 
hij hetzelfde. En liet ik mijn kin op mijn hand rusten, 
hij deed het ook. Wat ik ook deed, hij imiteerde 
alles. Dit ging een tijdje zo door, totdat het moment 
naderde waarop ik de aanwezigen toe zou spreken. 
Ik besloot hem op de proef te stellen. Ik keek hem 
recht aan, om zeker te zijn dat ik zijn aandacht had, 

en toen bewoog ik mijn oren heen en weer. Hij deed 
een vergeefse poging om het na te doen, maar ik 
had hem te pakken! Hij kreeg het gewoon niet voor 
elkaar om zijn oren heen en weer te bewegen. Hij 
wendde zich tot zijn vader, die naast hem zat, en 
fluisterde hem iets toe. Hij wees naar zijn oren en 
toen naar mij. Toen zijn vader in mijn richting keek, 
blijkbaar om mijn oren heen en weer te zien bewe
gen, zat ik ernstig met mijn armen over elkaar en 
verroerde geen vin. De vader wierp een sceptische 
blik naar zijn zoon, die er enigszins verslagen uit
zag. Uiteindelijk liet hij me een schaapachtige grijns 
zien en haalde zijn schouders op.

Ik heb in de loop der jaren over die ervaring nage
dacht, want ik bedacht dat we vooral als we jong 
zijn de neiging hebben om het voorbeeld van onze 
ouders, leiders en leeftijdgenoten te volgen. De 
profeet Brigham Young heeft gezegd: ‘We mogen 
onszelf nooit toestaan om iets te doen waarvan we 
niet willen dat onze kinderen dat doen. We zouden 
het goede voorbeeld moeten geven en wensen dat 
ze het navolgen.’
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat zijn effectieve manieren 
om anderen over het 
evangelie te vertellen?
Het evangelie uitdragen is een taak van alle heiligen der laatste dagen. We 
dienen te bidden om en te zoeken naar mogelijkheden om anderen over het 
herstelde evangelie te vertellen. We kunnen ‘altijd bereid [zijn] tot verantwoor
ding aan al wie [ons] rekenschap vraagt van de hoop, die in [ons] is’ (1 Petrus 
3:15).

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de jon
geren doen inzien hoe ze het evangelie aan anderen kunnen uitdragen?

Matteüs 28:19–20 (de Heiland draagt 
zijn discipelen op het evangelie aan 
alle volken te prediken)

Romeinen 1:16 (Paul schaamt zich 
niet voor het evangelie van Christus)

1 Timoteüs 4:12 (wees een voorbeeld 
voor de gelovigen)

1 Petrus 3:15 (wees bereid om vragen 
over het evangelie te beantwoorden)

LV 1:23 (het evangelie wordt ver
kondigd door de zwakken en 
eenvoudigen)

LV 11:21 (we dienen ons op het ver
kondigen van het evangelie voor te 
bereiden door ernaar te streven Gods 
woord te verkrijgen)

LV 33:8–10 (we dienen onze mond 
open te doen)

LV 88:81 (we hebben de plicht om 
onze naasten te waarschuwen)

LV 100:5–8 (de Heilige Geest zal ons 
ingeven wat we moeten zeggen en 
getuigen van evangeliewaarheden)

Neil L. Andersen, ‘Het is een won
der’, Liahona, mei 2013

Russel M. Nelson, ‘Wees een voor
beeld voor de gelovigen’, Liahona, 
november 2010, pp. 47–49

Video: ‘Je overtuiging uitdragen’“I’ll 
Go Where You Want Me to Go”

Welke gelegenheden hebt 
u gehad om het evangelie 
aan anderen uit te dragen? 
Wat hebt u gedaan om het 
evangelie aan anderen uit 
te dragen?

Welke ervaringen hebben 
de jongeren met het uit
dragen van het evangelie 
gehad? Welke gelegenhe
den hebben de jongeren 
om het evangelie uit te 
dragen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren hoe zij een keer 
een evangeliebeginsel hebben geleerd 
door de woorden of daden van een 
vriend of vriendin.

• Laat de jongeren over een recente 
ervaring vertellen die zij met het 

uitdragen van het evangelie hebben 
gehad. U kunt ook overwegen zelf 
over een ervaring te vertellen. Wat 
leren de jongeren uit die ervaringen 
waardoor ze het evangelie effectiever 
kunnen uitdragen?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze het evangelie 
effectiever kunnen uitdragen. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit die 
voor uw klas het beste zijn:

• Zet de volgende vragen op het 
bord: ‘Waarom dienen we het evan
gelie uit te dragen?’ en ‘Hoe dienen 
we het evangelie uit te dragen?’ Deel 
de jongeren op in twee groepen en 
laat ze naar Schriftteksten zoeken 
die antwoord geven op die vragen 
(zie de Schriftteksten in dit schema; 
moedig de jongeren indien nodig aan 
de teksten een paar keer door te lezen 
zodat ze begrijpen wat ze lezen). Laat 
ze vertellen wat ze hebben gevonden 
en hun antwoorden op het bord onder 
de desbetreffende vraag zetten. Vraag 
de jongeren iets uit de antwoorden op 
het bord te kiezen wat ze zelf wil
len toepassen om het evangelie uit te 
dragen.

• Vraag de jongeren de paragraaf 
‘Zendingsactieve kerkleden’ door 
te nemen uit ouderling Russell M. 
 Nelsons toespraak ‘Wees een voor
beeld voor de gelovigen’. Laat ze 
letten op adviezen waarmee ze het 
evangelie effectiever kunnen uitdra
gen. Vraag ze naar hun bevindingen 
en hoe ze het een en ander kunnen 
toepassen. Geef ze indien mogelijk 
 tijdens de les de tijd om te oefenen 
met iets wat ze hebben besproken.

• Vertoon de video ‘Je overtuiging 
uitdragen’ en laat de jongeren vertel
len hoe zij mensen technologie zien 
gebruiken om het evangelie uit te dra
gen. Welke andere manieren kunnen 
zij noemen? Geef ze in de les de tijd 

Onderwijstip

‘Soms hebben mensen 
de neiging om zich meer 
bezig te houden met wat 
zij willen zeggen dan 
goed te luisteren naar wat 
anderen zeggen. Zorg 
ervoor dat u zich echt op 
de spreker concentreert, 
in plaats van u op uw 
reactie voor te bereiden.’ 
(Onderwijzen — geen grotere 
roeping [1999], p. 67.)
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om manieren te plannen waarop ze 
het evangelie met behulp van techno
logie aan familie en vrienden kunnen 
uitdragen.

• Deel de klas op in twee groepen 
en geef beide groepen een kopie 
van ouderling Neil L. Andersens 
toespraak ‘Het is een wonder’. Laat 
de jongeren de toespraak samen 

lezen, vanaf de woorden ‘Als u geen 
voltijdzendeling […] bent’. Laat één 
groep letten op de raad die ouderling 
Andersen geeft om ons te helpen het 
evangelie effectief uit te dragen, en de 
andere groep op de beloften aan wie 
dat doen. Vraag ze naar hun bevin
dingen. Hoe kunnen de jongeren naar 
hun gevoel toepassen wat ouderling 
Andersen vertelt?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen zij hoe ze het evangelie 
kunnen uitdragen? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd 
aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren te bidden voor gelegenheden om het evangelie aan anderen uit te 
dragen met behulp van wat ze in de les hebben geleerd. Nodig de jongeren in een toe
komstige les uit om te vertellen over hun ervaringen.

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland was een 
voorbeeld en raadsman 
voor wie Hij onderrichtte. 
Hoe kan uw voorbeeld de 
jongeren inspireren om 
hun vrienden en familie
leden over het evangelie te 
vertellen?
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Geselecteerde bronnen

Uit: Russel M. Nelson, ‘Wees een voorbeeld voor de 
gelovigen’, Liahona, november 2010, pp. 47–49

Ieder lid kan een voorbeeld voor de gelovigen zijn. 
Broeders, als volgeling van Jezus Christus kunt 
u allemaal in overeenstemming met zijn leringen 
leven. U kunt allemaal ‘een zuiver hart en reine 
handen hebben’; u kunt ‘het beeld van God […] 
in uw gelaat’ gegrift hebben. [Alma 5:19.] Andere 
mensen zullen uw goede werken zien. [Zie Matteüs 
5:16; Alma 7:24.] Het licht van de Heer kan uit uw 
ogen stralen. [Zie Leer en Verbonden 88:11.] Met die 
uitstraling kunt u zich maar beter op vragen voorbe
reiden. De apostel Petrus heeft deze raad gegeven: 
‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie 
u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is.’ [1 
Petrus 3:15.]

Laat uw reactie hartelijk en vreugdevol zijn. En laat 
uw reactie op die persoon zijn afgestemd. Vergeet 
niet dat hij of zij ook een kind van God is, van de 
God die graag wil dat die persoon op een dag voor 
het eeuwige leven in aanmerking komt en bij Hem 
terugkeert. Misschien bent u nu juist de persoon die 
de deur kunt opendoen naar zijn of haar eeuwig heil 
en zijn of haar begrip van de leer van Christus. [Zie 
2 Nephi 31:2, 21.]

Na uw eerste reactie moet u bereid zijn om de 
volgende stap te zetten. U kunt de persoon bijvoor
beeld uitnodigen om met u mee naar de kerk te 
gaan. Veel mensen weten niet dat ze in ons kerkge
bouw welkom zijn. ‘Komt en gij zult het zien’, was 
de uitnodiging van de Heiland aan hen die meer 
over Hem wilden weten. [Johannes 1:40.] Een uit
nodiging om op zondag met u mee naar de kerk te 
gaan, of om aan een activiteit of dienstbetoonproject 
van de kerk deel te nemen, zal eventuele onjuiste 
fabels ontkrachten zodat de bezoekers zich onder 
ons op hun gemak voelen. […]

U kunt iemand uitnodigen om het Boek van 
Mormon te lezen. Leg uit dat het geen roman of 
geschiedenisboek is. Het is eveneens een testament 
aangaande Jezus Christus. Het boek is bedoeld ‘ter 
overtuiging van de Joden en de andere volken dat 
Jezus de Christus is, de Eeuwige God, die Zich aan 
alle natiën openbaart’. [Titelblad van het Boek van 
Mormon.] Er gaat kracht van het boek uit om het 
hart te beroeren en het leven te verbeteren van men
sen die oprecht naar de waarheid zoeken. Nodig 
iemand uit om het boek met een gebed in zijn hart 
te lezen. […]

Een andere manier waarop we het evangelie kunnen 
verkondigen, is mensen uitnodigen om bij ons thuis 
met de voltijdzendelingen te praten. Die zendelin
gen zijn geroepen en voorbereid om het evangelie 
te prediken. Uw vrienden of kennissen kunnen 
bij u thuis en met uw voortdurende geruststelling 
aan hun reis naar het eeuwig heil en de verhoging 
beginnen. De Heer heeft gezegd: ‘En gij zijt geroe
pen om de vergadering van mijn uitverkorenen tot 
stand te brengen; want mijn uitverkorenen horen 
mijn stem en verstokken hun hart niet.’ [Leer en 
Verbonden 29:7.] […]

In deze tijd van internet zijn er nieuwe en span
nende manieren om zendingswerk te doen. U kunt 
vrienden en kennissen uitnodigen om de nieuwe 
website van mormon.org te bekijken. Als u blogs 
hebt of sociale netwerken gebruikt, kunt u een link 
naar mormon.org plaatsen. […]

Iedere voorbeeldige volgeling van Jezus Christus 
kan een goede zendeling zijn. Leden en voltijdzen
delingen kunnen hand in hand de zegeningen van 
het evangelie aan goede vrienden en kennissen 
brengen. Velen van hen zijn kinderen Israëls, die nu 
zoals beloofd vergaderd worden. Dat alles maakt 
deel uit van de voorbereiding op de wederkomst 
van de Heer. Hij wil dat wij allemaal een voorbeeld 
voor de gelovigen zijn.
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Hoe kan ik de symbolen 
begrijpen die mij meer inzicht 
in de wederkomst geven?
De Heiland en zijn dienstknechten hebben de wederkomst vaak met symbolen 
en gelijkenissen uiteengezet. Wij kunnen ons begrip van de gebeurtenissen die 
aan de wederkomst voorafgaan, vergroten als we leren de betekenis van die 
symbolen te interpreteren.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat zal de 
jongeren de symbolen en gelijkenissen met betrekking tot de wederkomst beter doen 
begrijpen?

Matteüs 13:24–30; LV 86:1–7 (de gelij
kenis van de tarwe en het onkruid)

1 Tessalonicenzen 5:2–8; 2 Petrus 
3:10–14; LV 106:4–5; Matteüs naar 
Joseph Smith 1:46–48 (de wederkomst 
dient zich als een dief in de nacht aan)

Matteüs 25:1–13; LV 45:56–57; 63:54 
(de gelijkenis van de tien maagden)

LV 45:34–39; Matteüs naar Joseph 
Smith 1:38–39 (de gelijkenis van de 
vijgenboom)

Matteüs naar Joseph Smith 1:49–54 
(de wederkomst wordt vergeleken 
met een heer die trouwe en slechte 
slaven bezoekt)

Dallin H. Oaks, ‘Voorbereiding op 
de Wederkomst’, Liahona, mei 2004, 
pp. 7–10

‘Vergelijkingen en aanschouwelijk 
onderwijs’, Onderwijzen — geen grotere 
roeping (1999), pp. 176–178

Video’s: ‘Zij die wijs zijn’; ‘Wees niet 
verontrust’

Door welke symbolen en 
gelijkenissen in de Schrif
ten bent u de wederkomst 
beter gaan begrijpen? Hoe 
bent u er door die verge
lijkingen toe aangezet u 
op de terugkeer van de 
Heiland voor te bereiden?

Welke symbolen en gelij
kenissen aangaande de 
wederkomst zijn moge
lijk interessant voor de 
jongeren die u lesgeeft? 
Hoe kunt u ze de vervul
ling van die profetieën in 
de wereld om hen heen 
helpen herkennen?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Vraag de jongeren een lijst met 
evangeliewaarheden te maken die 
ze hebben geleerd en de onderlinge 
samenhang te bespreken.

• Laat de jongeren het citaat van 
president Boyd K. Packer lezen 
over vergelijkingen in de paragraaf 
‘Vergelijkingen en aanschouwelijk 

onderwijs’ op p. 177 van Onderwijzen 
— geen grotere roeping. Hoe kunnen 
vergelijkingen (zoals symbolen of 
gelijkenissen) evangeliebeginselen 
voor ons duidelijk maken? Welke ver
gelijkingen uit de Schriften kennen de 
jongeren die ons over de wederkomst 
leren?

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten zal de jongeren de gebruikte symbolen voor 
onderricht in de wederkomst beter doen begrijpen. Kies er onder inspiratie van de Hei
lige Geest een of meer uit die voor uw klas het beste zijn:

• Vraag de jongeren de Schriften in 
dit schema te lezen over de gelijkenis 
van de tien maagden (of vertoon de 
video ‘Zij die wijs zijn’). Laat de jon
geren twee kolommen maken op een 
blaadje met de titel ‘Gelijkenis van 
de tien maagden’ en ‘Wederkomst’. 
Laat ze de vergelijkingen die de Hei
land trok afzonderlijk onder de loep 
nemen. Laat de jongeren elementen 
uit de gelijkenis in de eerste kolom 
zetten, zoals wijze maagden, Bruide
gom en olie, en in de tweede kolom 
noteren wat ermee wordt voorge
steld in het licht van de wederkomst. 
Behandel indien nodig ‘De gelijkenis 
van de tien maagden’ (Liahona, maart 
2009, pp. 20–21). Bespreek samen wat 
ze hebben geleerd en waartoe zij zich 

door hun studie van deze gelijkenis 
geïnspireerd voelen te doen.

• Vraag de jongeren de tekstverwij
zingen in dit schema te lezen waarin 
de wederkomst van Jezus Christus 
met een dief in de nacht wordt ver
geleken. Laat de jongeren bespreken 
wat ze over de wederkomst te weten 
komen. Voor wie zal de wederkomst 
als een dief zijn? Wat kunnen we 
volgens de Schriften doen om voorbe
reid te zijn? Vraag de jongeren zelf te 
bedenken waarmee de wederkomst 
vergeleken kan worden en de klas 
erover te vertellen.

• Lees Matteüs naar Joseph Smith 
1:49–54 klassikaal. Laat de jongeren 
het verschil tussen de twee slaven 

Evangeliestudiemethoden

Symbolen begrijpen. De 
jongeren begrijpen gelij
kenissen en symbolen 
in de Schriften pas wan
neer ze in staat zijn die 
symbolen te herkennen, 
elementen van de symbo
len te benoemen en ze te 
interpreteren. Een manier 
om een symbool te herken
nen is letten op woorden 
zoals als, vergeleken, zoals 
of als het ware. De jonge
ren kunnen dan een lijst 
met de elementen van het 
symbool maken (zoals 
olie, lampen, maagden en 
de Bruidegom). Voor de 
interpretatie van de sym
bolen kunnen zij andere 
kerkmateriaal raadplegen 
(zoals tijdschriften van de 
kerk, conferentietoespra
ken en andere Schrifttek
sten) en overwegen hoe de 
symbolen ze meer inzicht 
in een evangeliebeginsel 
geven. Moedig ze aan om 
dat steeds te doen wan
neer ze bij hun persoon
lijke Schriftstudie op een 
gelijkenis of symbool 
stuiten.
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bespreken. In welk opzicht zijn som
mige mensen tegenwoordig net als de 
slechte slaaf? Wat waren de gevolgen 
van de daden van de slaven? Vraag 
de jongeren een van de Schrifttek
sten in de voetnoten bij de verzen 
te kiezen en te lezen. Vraag ze naar 
nieuwe inzichten in de vergelijking 
die ze naar aanleiding van de gelezen 
verzen hebben opgedaan.

• Laat de jongeren zich voorstellen 
dat een vriend of vriendin zegt bang 
te zijn voor de gebeurtenissen die aan 
de wederkomst vooraf zullen gaan. 
Wat zouden ze tegen hun vriend of 
vriendin zeggen om hem of haar 
gerust te stellen? Vertoon de video 
‘Wees niet verontrust’ en laat de jon
geren nog meer dingen opschrijven 
waarover ze hun vriend of vriendin 
kunnen vertellen, waaronder Schrift
teksten. Vraag de jongeren op basis 
van wat ze leren een rollenspel te 

doen waarin ze een vriend of vriendin 
geruststellen die bezorgd uitkijkt naar 
de wederkomst.

• Vraag de helft van de klas para
graaf III te lezen van ouderling Dal
lin H. Oaks’ toespraak ‘Voorbereiding 
op de wederkomst’ en de andere helft 
paragraaf IV. Laat ze de symbolen in 
verband met de wederkomst noemen 
waar ouderling Oaks naar verwijst. 
Wat zouden die symbolen voorstel
len? Geef de jongeren de tijd om de 
volgende vraag van ouderling Oaks 
schriftelijk te beantwoorden: ‘Wat als 
de dag van zijn komst morgen is? […] 
Wat zouden we dan vandaag doen? 
Welke bekentenissen zouden we 
doen? Met welke gewoonten zouden 
we ophouden? Welke oneffenheden 
zouden we gladstrijken? Wie zouden 
we vergiffenis schenken? Wat voor 
getuigenis zouden we geven?’ (Lia
hona, mei 2004, p. 9.)

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Wat voor gevoelens of ingevingen 
hebben ze gekregen? Begrijpen zij de gelijkenissen en symbolen met betrekking tot de 
wederkomst? Hebben ze nog vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan 
dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Vraag de jongeren waartoe zij zich geïnspireerd voelen te doen door wat zij vandaag 
hebben geleerd. Moedig ze aan om naar die gevoelens te handelen. Wanneer zijn de jon
geren in de gelegenheid om anderen in de symbolen van de wederkomst te onderwijzen?

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland gebruikte 
eenvoudige verhalen, gelij
kenissen en uit het leven 
gegrepen voorbeelden die 
zijn toehoorders logisch in 
de oren klonken. Hij hielp 
ze om in hun dagelijks 
leven en de wereld om 
hen heen evangelielessen 
te ontdekken. Hoe gaat u 
gelijkenissen en symbolen 
gebruiken om de jongeren 
begrip van de wederkomst 
bij te brengen?
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DECEMBER: HET KONINKRIJK VAN GOD 
OPBOUWEN IN DE LAATSTE DAGEN

Zie het aanhangsel voor 
andere ideeën voor leren 
en onderwijzen.

Wat kan ik uit de Schriften 
leren om me op de wederkomst 
voor te bereiden?
Jezus Christus heeft beloofd dat Hij in macht en heerlijkheid op aarde terug 
zal komen. Als heiligen der laatste dagen moeten wij onszelf, en de wereld, 
voorbereiden op de wederkomst. Voor de rechtvaardigen zal de wederkomst 
een dag van vrede en triomf zijn. We weten niet precies wanneer de Heiland 
terugkeert. Als we echter de profetieën bestuderen en op de tekenen van zijn 
komst letten, wordt ons getuigenis van de wederkomst gesterkt en zijn we 
beter voorbereid op het moment van zijn komst.

Uw geestelijke voorbereiding

Bestudeer deze Schriftteksten en materialen met een gebed in uw hart. Wat voelt u dat 
u met de jongeren moet bespreken?

Lucas 21:34–36 (we dienen waakzaam 
te zijn en te bidden om waardig voor 
de Heer te blijven)

2 Petrus 3:10–13 (we dienen uit te 
kijken naar en ons voor te bereiden op 
de komst van de Heiland)

LV 45:26–44; Matteüs naar Joseph 
Smith 1:21–36 (tekenen van de 
wederkomst)

LV 49:7; Matteüs naar Joseph Smith 
1:40 (niemand weet het uur en de dag 
dat de Heiland zal terugkeren)

‘Wederkomst van Jezus Christus’, 
Trouw aan het geloof (2004), pp. 189–191

Welke Schriftteksten over 
de wederkomst hebben 
u gemoedsrust gegeven? 
Wat doet u om u op de 
wederkomst voor te 
bereiden?

Zijn de jongeren in uw 
klas bekend met de studie
wijzers in de Schriften? 
Hoe zal het leren bestu
deren van de Schriften de 
jongeren tot zegen zijn?
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Verbanden leggen

Help de jongeren in de eerste minuten van elke les om verbanden te leggen tussen wat 
ze in verschillende situaties leren (zoals bij hun persoonlijke studie, in het seminarie, in 
andere kerklessen, of in de omgang met hun vrienden). Hoe kunt u ze helpen inzien dat 
het evangelie van toepassing is op het dagelijks leven? De volgende ideeën kunnen van 
nut zijn:

• Laat de jongeren onderwerpen 
bespreken waarover ze in hun indivi
duele studie of lessen in de kerk leren. 
Hebben ze vragen over wat ze aan het 
leren zijn?

• Laat platen van de geboorte van de 
Heiland en de wederkomst zien (zie 
Evangelieplatenboek, nrs. 30, 66). Nodig 
de jongeren uit om de lofzang ‘Jezus 
werd eertijds veracht’ (lofzang 132) 

te zingen, te beluisteren of te lezen en 
onder elke plaat woorden te schrijven 
die de verschillen tussen zijn aardse 
bediening en zijn wederkomst aange
ven. Vraag de jongeren welke vragen 
ze over de wederkomst hebben. Zet 
hun vragen op het bord en moedig 
ze aan in deze les naar antwoorden te 
zoeken als ze Schriftteksten over de 
wederkomst bestuderen.

Samen leren

Elk van de onderstaande leeractiviteiten laat de jongeren inzien hoe ze zich op de 
wederkomst kunnen voorbereiden. Kies er onder inspiratie van de Geest een of meer uit 
die voor uw klas het beste zijn:

• Schrijf de volgende vragen over 
de wederkomst op het bord: Wat zal 
er gebeuren? Hoe kan ik mij erop 
voorbereiden? Wat leer ik nog meer? 
Laat de jongeren onder ‘Wederkomst 
van Jezus Christus’ in de Gids bij 
de Schriften naar Schriftteksten 
 zoeken en daarin antwoorden op die 
vragen vinden. Vraag ze naar hun 
bevindingen.

• Laat de jongeren ‘Wederkomst 
van Jezus Christus’ in Trouw aan het 
geloof lezen. Laat de jongeren zien hoe 
ze een tekstenreeks kunnen maken 
van de genoemde Schriftteksten. Ze 
kunnen bijvoorbeeld een tekstenreeks 
maken voor elk van de geprofeteerde 
gebeurtenissen en tekenen op p. 190. 

Voor een tekstenreeks over ‘Tekenen 
in de hemel en op aarde’ gaan ze bij
voorbeeld naar Joël 2:30–31 en note
ren ze in de kantlijn de verwijzing 
naar de volgende passage, Matteüs 
24:29–30. In de kantlijn naast Matteüs 
24:29–30 noteren ze dan LV 29:14–16 
enzovoort. Moedig de jongeren aan 
om nog meer Schriftteksten over dat 
onderwerp aan hun tekstenreeks toe 
te voegen. Vraag de jongeren waarom 
tekstenreeksen naar hun idee nuttig 
zijn. Welke tekenen van de weder
komst hebben ze er uit deze passages 
bijgeleerd? Waarom vinden ze het 
belangrijk om over de tekenen van 
de wederkomst af te weten? (Zie LV 
45:34–39.)

Evangeliestudiemetho-
den

De Gids bij de Schriften 
gebruiken. In de  eerste 
leeractiviteit in dit 
gedeelte worden de jonge
ren uitgenodigd om in de 
Gids bij de Schriften naar 
teksten over de weder
komst van Jezus Christus 
te zoeken. Bij veel onder
werpen in de Gids bij de 
Schriften staan verwante 
woorden waarmee de 
jongeren meer over het 
bestudeerde onderwerp 
te weten kunnen komen. 
De jongeren kunnen ook 
andere woorden beden
ken die met hun onder
werp te maken hebben en 
in de Gids bij de Schriften 
opzoeken. Moedig ze 
aan de Gids bij de Schrif
ten steeds te gebruiken 
wanneer ze iets over een 
bepaald evangelieonder
werp willen weten.
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• Lees Leer en Verbonden 45:44 klas
sikaal. Laat de klas zien hoe ze dit 
vers door het lezen van de voetnoten 
beter kunnen begrijpen. Voetnoot c 
verwijst bijvoorbeeld naar Marcus 
13:32–37, waarin staat dat niemand 
de dag of het uur van de wederkomst 
weet. We begrijpen daardoor beter 
waarom we waakzaam dienen te zijn. 
Geef elke jongere een passage over de 

wederkomst, zoals die in dit schema 
of op p. 190 van Trouw aan het geloof. 
Vraag de jongeren de verzen te bestu
deren en inzichten op te schrijven die 
ze opdoen door verzen in de voetno
ten op te zoeken. Geef de jongeren de 
tijd om te vertellen wat ze door hun 
studie hebben geleerd. Hoe zal het 
geleerde hen beter op de wederkomst 
voorbereiden?

Vraag de jongeren wat ze vandaag hebben geleerd. Begrijpen ze hoe zij de Schriften 
kunnen bestuderen om meer over de wederkomst te weten te komen? Hebben ze nog 
vragen? Zou het de moeite waard zijn om meer tijd aan dit onderwerp te besteden?

Uitnodiging om in actie te komen

Nodig de jongeren uit hun gedachten of gevoelens te verwoorden die ze tijdens de les 
hebben gehad. Hoe gaan zij zich op de wederkomst voorbereiden? Wat hebben ze van
daag geleerd dat ze bij hun individuele Schriftstudie gaan toepassen?

Onderwijzen naar het 
voorbeeld van de Heiland

De Heiland nodigde zijn 
toehoorders uit om in 
geloof te handelen en de 
waarheden na te leven 
die Hij hun leerde. Bij al 
zijn onderricht hielp Hij 
zijn volgelingen bovenal 
het evangelie met heel 
hun hart na te leven. Hoe 
moedigt u de jongeren aan 
in geloof te handelen naar 
wat ze leren?
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Ga naar lds.org/youth/learn om deze ideeën online te bekijken.

Ideeën voor leren en onderwijzen 

De Heiland gebruikte de Schriften om te onderwijzen in en te getuigen van zijn zen
ding. Hij leerde mensen om na te denken over de Schriften en die te gebruiken om 
vragen te beantwoorden. Hij hielp ze om in hun dagelijks leven en de wereld om hen 
heen evangelielessen te ontdekken aan de hand van voorbeelden waarmee ze bekend 
waren. Hij nodigde ze uit om een getuige van zijn leringen te worden door die aan 
anderen te leren en ervan te getuigen, en zo hun eigen begrip van de leer te vergroten.

Als leerkracht van jongeren is uw taak onder meer leeractiviteiten voor te bereiden op 
basis van de beginselen die de Heiland zo voorbeeldig in praktijk bracht. Gebruik de 
ideeën in dit aanhangsel of andere onderwijsstrategieën waarmee u de jongeren kunt 
leren hoe ze de woorden van de profeten kunnen onderzoeken, voorbeelden van de 
behandelde beginselen kunnen zien en het evangelie aan anderen kunnen uitdragen. 
U kunt die ideeën aan elk lesonderwerp aanpassen.

Houd er bij uw planning van leeractiviteiten rekening mee dat een van uw belang
rijkste doelen van het onderwijs aan jongeren is ze te stimuleren uit te dragen wat ze 
leren. Als jongeren evangeliewaarheden verwoorden, worden die waarheden door de 
macht van de Heilige Geest in hun hart en verstand bevestigd. Met anderen over het 
evangelie praten geeft de jongeren ook de kans om elkaar te versterken — een evan
geliewaarheid horen van een leeftijdsgenoot is soms krachtiger dan van een leiding
gevende of leerkracht.

AANHANGSEL
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Activiteiten om samen te leren 

De activiteiten helpen de jongeren bij het volgende:

• Onderzoeken van de Schriften en de woorden 
van de profeten en de betekenis ervan overwegen.

• Voorbeelden zien van de leerstelling die wordt 
besproken.

• Verwoorden van hun gedachten en gevoelens 
aangaande de leerstelling.

De jongeren kunnen deze activiteiten alleen, in groepjes of als klas doen. Vergeet niet dat u altijd de beste 
ideeën opdoet als u de geestelijke behoeften van de jongeren die u lesgeeft voor ogen houdt.

De Schriften en de woorden van 
de profeten onderzoeken en de 
betekenis ervan overwegen
Antwoorden op vragen vinden

Laat de jongeren zoeken naar antwoorden op uw 
vragen of op hun eigen vragen die ze over de leer
stelling hebben en bespreek hun bevindingen.

Letten op woorden en zinsneden

Laat de jongeren zoeken naar woorden, zinsneden 
en voorbeelden waardoor ze de leerstelling beter 
gaan begrijpen.

Samenvatten in enkele woorden

Vraag de jongeren een Schrifttekst of boodschap 
van een profeet in enkele woorden samen te vatten.

Een lijst maken

Vraag de jongeren een lijst met kernpunten te 
maken die ze over de leerstelling uit de Schriften of 
woorden van de profeten leren. Vraag ze naar hun 
bevindingen.

Verzen aan bijbehorende omschrijving koppelen

Leg de jongeren enkele tekstverwijzingen en een 
korte samenvatting van elke passage voor. Laat ze 

de teksten lezen en koppelen aan de samenvatting 
die erbij hoort.

Platen koppelen

Laat de jongeren platen aan bijbehorende pas
sages uit de Schriften koppelen. Nodig ze uit om 
de inzichten die ze uit de passages en de platen 
opdoen te verwoorden.

Ontbrekende woorden invullen

Zet een uitspraak op het bord waarin woorden 
ontbreken. Laat de jongeren in de Schriften zoeken 
naar woorden die de uitspraak kunnen aanvullen.

Voorbeelden vergelijken

Laat de jongeren twee of meer verhalen of passages 
uit de Schriften lezen en vergelijken wat ze over de 
leerstelling duidelijk maken.

Een tekening maken

Vraag de jongeren een tekening te maken van wat 
ze in de Schriften en de woorden van de profeten 
hebben gelezen.

Een Schrifttekst opzoeken

Vraag de jongeren een Schrifttekst over de leer
stelling op te zoeken en de betekenis ervan uit te 
leggen.
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Relevante teksten aan elkaar koppelen

Help de jongeren een lijst te maken van Schrifttek
sten die verband houden met de leerstelling en laat 
ze de verwijzingen in de kantlijn van hun Schriften 
noteren.

Lofzangen zoeken en zingen

Laat de jongeren lofzangen over de leerstelling 
opzoeken en die samen zingen.

Voorbeelden zien van de 
leerstelling die wordt besproken
Anderen interviewen

Laat de jongeren anderen interviewen over hun 
ervaringen met de leerstelling.

Voorbeelden in de Schriften zien

Laat de jongeren in de Schriften lezen of horen over 
personen die de leerstelling in praktijk brachten.

Voorbeelden van andere heiligen der laatste 
dagen zien

Laat de jongeren lezen of horen over andere heili
gen der laatste dagen die de leerstelling in praktijk 
brengen.

Voorbeelden aandragen

Haal uw eigen voorbeelden aan van mensen die de 
leerstelling in praktijk brengen en vraag de jonge
ren naar hun voorbeelden.

Een verhaal bespreken

Laat de jongeren beschrijven hoe een verhaal (uit de 
Schriften of woorden van de profeten) de leerstel
ling illustreert.

Visualiseren

Vraag de jongeren zich iemand voor te stellen die 
de leerstelling naleeft.

Rollenspelen

Laat de jongeren een rollenspel doen of zich een 
situatie voorstellen die de leerstelling illustreert.

Media bekijken

Laat de jongeren door de kerk geproduceerde 
media bekijken (zoals dvd’s of videoclips van LDS.
org).

Naar een forumgesprek luisteren

Laat goedgekeurde gasten vragen beantwoorden of 
een onderwerp met de klas bespreken.

Naar een gastspreker luisteren

Nodig een goedgekeurde gastspreker uit om de 
leerstelling te bespreken.

Hun gedachten en gevoelens 
aangaande de leerstelling verwoorden
Een toespraak voorbereiden

Vraag de jongeren een toespraak over de leerstel
ling te houden.

De les geven

Vraag iemand uit de klas een deel van de les te 
geven.

Een andere klas lesgeven

Vraag de jongeren een korte les over de leerstelling 
voor te bereiden en die les aan een andere klas te 
geven (met goedkeuring van de bisschop).

Iemand onderwijzen

Laat de jongeren ideeën opdoen hoe ze de leerstel
ling aan iemand uiteen kunnen zetten.

Getuigen van de leerstelling

Nodig de klas uit hun getuigenis van de leerstelling 
te geven.
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Schrijven over de leerstelling

Vraag de klas op te schrijven wat ze hebben geleerd 
of wat hun gedachten en gevoelens over de leerstel
ling zijn.

De betekenis ervan toelichten

Vraag de jongeren wat de leerstelling voor hen 
betekent.

Vragen bespreken

Nodig de jongeren uit om vragen over de betekenis 
en het belang van de leerstelling te bespreken.

Vragen stellen

Laat de jongeren over de leerstelling nadenken en 
er vragen over stellen. Beantwoord ze samen.

Een plaat of voorwerp toelichten

Laat de jongeren toelichten in welke opzichten een 
plaat of voorwerp de leerstelling illustreert.

Een tekening maken

Laat de jongeren ter illustratie van de leerstelling 
een tekening, schema of poster maken.

Over een ervaring met ‘Persoonlijke vooruitgang’ 
of ‘Plicht jegens God’ vertellen

Laat de jongeren iets vertellen over wat ze voor 
‘Plicht jegens God’ of ‘Persoonlijke vooruitgang’ in 
verband met de leerstelling hebben gedaan.

Activiteiten die de jongeren uitnodigen om te handelen 

De volgende activiteiten kunnen de jongeren helpen inzien hoe het evangelie op hun leven van toepas
sing is. In het algemeen dienen de jongeren te worden aangemoedigd hun eigen plannen te maken om het 
geleerde in praktijk te brengen. Deze activiteiten dragen enkele ideeën aan.

De jongeren kunnen deze activiteiten alleen, in groepjes of als klas doen. Vergeet niet dat u altijd de beste 
ideeën opdoet als u de geestelijke behoeften van de jongeren die u lesgeeft voor ogen houdt.

Plannen maken om de leerstelling 
in praktijk te brengen
Overdenken wat te doen

Laat de jongeren overdenken hoe ze de leerstelling 
kunnen toepassen.

Opschrijven wat te doen

Laat de jongeren opschrijven hoe ze de leerstelling 
zullen toepassen.

Overleggen met de klas

Laat de jongeren in de klas overleggen hoe ze de 
leerstelling kunnen toepassen.

Gevoelens uiten en getuigenis geven

Nodig de jongeren uit hun gevoelens en getuigenis 
over de leerstelling te verwoorden en te vertellen 
waarom ze daar waarde aan hechten.

Een lesschema maken

Laat de jongeren een schema maken om anderen in 
de leerstelling te onderwijzen.

Het belang van de leerstelling bespreken

Laat de jongeren het belang van de leerstelling in 
hun leven bespreken.
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Getuigenis vastleggen

Vraag de jongeren hun getuigenis van de leerstel
ling vast te leggen.

Anderen interviewen

Laat de jongeren anderen interviewen over hun 
ervaringen met en gedachten over de leerstelling.

Een lijst maken

Laat de jongeren een lijst met zegeningen maken 
die ze door toepassing van de leerstelling hebben 
ontvangen.

Een uitdaging of probleem het hoofd bieden

Laat de cursisten een probleem of vraag die ze 
hebben naar voren brengen en vertellen hoe een 
leerstelling of Schrifttekst ze helpt.

Toepassen

Vraag de jongeren iets uit de Schriften of woorden 
van hedendaagse profeten op zichzelf van toepas
sing te maken.

Activiteiten voor ‘Plicht jegens God’ of ‘Persoon-
lijke vooruitgang’ doen

Laat de jongeren een activiteit uit het boekje Plicht 
jegens God of Persoonlijke vooruitgang doen.
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