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Inleiding tot Jezus Christus
en het eeuwige evangelie
— leerkrachtenboek
(Godsdienst 250)
Wat wordt er van een godsdienstleerkracht verwacht?
Bij uw voorbereiding om les te geven is het belangrijk om het doel van seminaries
en instituten voor godsdienstonderwijs te begrijpen:

‘Onze opdracht is zorgen dat jongeren en jongvolwassenen de leringen van de verzoening van
Jezus Christus begrijpen en erop vertrouwen dat ze in aanmerking komen voor de zegeningen
van de tempel, en dat zij zichzelf, hun familieleden en anderen voorbereiden op het eeuwige
leven met hun Vader in de hemel.’ (Het evangelie leren en erin onderwijzen: een handboek voor
leerkrachten en leiders in seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs [2012], X).

U kunt dat doel bereiken door het evangelie na te leven, uw cursisten effectief in
het evangelie te onderwijzen, en uw klas of programma naar behoren te besturen.
Als u zich op die wijze voorbereidt en in het evangelie onderwijst, komt u in
aanmerking voor de invloed van de Heilige Geest.

U hebt dan de kans om de cursisten door de Geest te laten leren, zodat ze hun
geloof kunnen versterken en hun bekering verdiepen. U kunt de cursisten daarin
bijstaan als u ze de waarheid en het belang van betekenisvolle leerstellingen en
beginselen van het evangelie van Jezus Christus leert herkennen, begrijpen, voelen
en toepassen.

Het handboek Het evangelie leren en erin onderwijzen bevat essentiële informatie over
het onderwijsproces en hoe u cursisten met succes lesgeeft. Gebruik dit
handboek vaak.

Wat zijn de doelen van deze cursus?
Deze cursus, Jezus Christus en het eeuwige evangelie (Godsdienst 250), biedt de
cursisten inzicht in de eeuwige bediening van Jezus Christus en richt zich op zijn
goddelijke taken gedurende zijn voorsterfelijke, sterfelijke en nasterfelijke leven. De
standaardwerken, de woorden van hedendaagse profeten en het document ‘De
levende Christus: Het getuigenis van de Apostelen’ (Liahona, april 2000, 23) dienen
als geïnspireerde bronnen voor deze cursus. Ouderling Richard G. Scott van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft beklemtoond dat het belangrijk is om het
leven en de zending van Jezus Christus te bestuderen:
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‘Ik spoor u vurig aan om aan de hand van een studieschema een beter begrip te
verkrijgen van — en een grotere waardering voor — de weergaloze, eeuwige en
oneindige gevolgen van Jezus’ volmaakte uitvoering van zijn goddelijke roeping
als onze Heiland en Verlosser. ‘Ernstige overpeinzing van de Schriften, gekoppeld
aan diepgaand, innig gebed, zal ons begrip van en waardering voor zijn
onschatbare verzoening doen toenemen.’ (‘Hij leeft, Zijn naam zij steeds

geloofd!’ Liahona, mei 2010, 77.)

Als de cursisten doordrongen raken van de betekenis van de goddelijke roeping
van de Heiland en de invloed die Hij op hen heeft, zijn ze beter tegen aardse
moeilijkheden opgewassen. Ook zijn ze beter voorbereid om over de goddelijke
taken van de Heiland in het heilsplan te spreken, waar zij persoonlijk een integraal
onderdeel van uitmaken.

Wat wordt er van de cursisten verwacht?
De cursisten behoren de genoemde Schriftteksten en profetische toespraken als
leesopdracht voor elke les te lezen. De cursisten dienen ook aan presentie-eisen te
voldoen en aan te tonen dat ze het cursusmateriaal beheersen.

Hoe zijn de lessen in dit lesboek opgebouwd?
Deze cursus is bedoeld voor één semester met 28 lessen van 50 minuten. Als uw
klas twee keer in de week bijeenkomt, geeft u één les per keer. Als uw klas één keer
per week 90 tot 100 minuten bijeenkomt, combineert en geeft u twee lessen per
keer. Elke les bestaat uit vier segmenten:

• Inleiding

• Achtergrondinformatie

• Lesideeën

• Leesstof voor de cursisten

Inleiding
Dit segment bevat een korte inleiding over de onderwerpen en doelen van de les.

Achtergrondinformatie
In dit segment staan aanbevolen bronnen, zoals boodschappen van hedendaagse
profeten, die uw begrip van de leerstellingen, beginselen en evangeliewaarheden in
het lesplan verruimen.

Lessuggesties
Het segment Lessuggesties reikt materiaal aan waardoor u weet wat u moet
bespreken en hoe u erin onderwijst (zie ookde afdelingen 4.3.3 en 4.3.4 in het
handboek Het evangelie leren en erin onderwijzen). De voorgestelde leeractiviteiten
dragen ertoe bij dat de cursisten heilige waarheden gaan herkennen, begrijpen en
toepassen. U kunt sommige of alle suggesties gebruiken en ze aan uw persoonlijke
onderwijsstijl en de behoeften en omstandigheden van uw cursisten aanpassen. Als
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u het lesmateriaal wilt aanpassen, neem dan de volgende raad van ouderling
Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen ter harte:

‘President Packer heeft naar mijn idee vaak beklemtoond dat we lesmateriaal
eerst toepassen en daarna aanpassen. Als we de voorgeschreven les die we
moeten geven grondig beheersen, kunnen we de Geest volgen om die les aan te
passen. Maar deze flexibiliteit werkt de verleiding in de hand om eerst aan te
passen in plaats van toe te passen. Het gaat om een balans. Het is een
voortdurende uitdaging. Maar eerst toepassen en daarna aanpassen is een goede

gewoonte om op veilig terrein te blijven.’ (“A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks”
[Seminaries and Institutes of Religion Satellite Broadcast, Aug. 7, 2012]; si.lds.org).

Het voorgestelde lesplan bevat een of meer vetgedrukte leerstellingen of
beginselen. Als de cursisten die leerstellingen en beginselen ontdekken en
verwoorden, wijken hun woorden wel eens af van die in het lesboek. Wek in dat
geval niet de indruk dat hun antwoorden fout zijn. Zorg indien nodig echter wel
behoedzaam voor nadere toelichting zodat de cursisten het besprokene goed
begrijpen.

Leer de cursisten hun leven lang kennis van de Schriften op te doen aan de hand
van de studiewijzers in de door de kerk uitgegeven standaardwerken. Laat de
cursisten tijdens de les Schriftstudievaardigheden en -methoden oefenen (zie Het
evangelie leren en erin onderwijzen, 20–23). Op die manier vatten de cursisten meer
liefde voor de Schriften op. Ook leren ze zelf antwoorden op hun vragen te vinden
en leiding door de macht van de Heilige Geest te ontvangen.

Leesstof voor de cursisten
Dit segment bevat een opsomming van de tekstverwijzingen en toespraken van
algemene autoriteiten van de kerk die de cursisten meer inzicht in de onderwerpen
van de lessen verschaft. Moedig de cursisten aan het materiaal vóór elke les te
lezen. Als ze dit geïnspireerde materiaal bestuderen, zijn ze niet alleen beter
voorbereid om aan de les deel te nemen, maar verruimen ze ook hun begrip van de
behandelde onderwerpen. Geef de cursisten aan het begin van het semester een
lijst met alle leesopdrachten.

Hoe kan ik me op het lesgeven voorbereiden?
De Heer zal u bijstaan als u zich op het lesgeven voorbereidt. Stel uzelf tijdens de
voorbereiding de volgende vragen:

• Heb ik om de leiding van de Heilige Geest gebeden?

• Heb ik de opgegeven tekstblokken en achtergrondinformatie bestudeerd?

• Heb ik het lesplan doorgenomen en beslist of ik met het oog op de behoeften
van mijn cursisten iets moet aanpassen?

• Hoe kan ik op de leesopdrachten inhaken zodat de cursisten er optimaal van
profiteren?

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn cursisten volop aan de les meedoen?
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De volgende suggesties kunnen ook nuttig zijn:

• Moedig de cursisten aan de opgedragen Schriftteksten en artikelen vóór elke les
te lezen.

• Verwacht van de cursisten dat ze actief leren en meedoen.

• Stel de cursisten vaak in de gelegenheid om leerstellingen en beginselen met
hun eigen woorden uit te leggen, over relevante ervaringen te vertellen en te
getuigen van wat ze weten en voelen.

• Breng in elke les en van dag tot dag variatie in de leeractiviteiten en aanpak aan.

• Zorg voor een leeromgeving die de Geest uitnodigt en waarin de cursisten het
voorrecht en de taak hebben om met en van elkaar te leren (zie LV 88:78, 122).

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Zorg voor ruim voldoende deelname, want als een leerling zijn keuzevrijheid op
die manier gebruikt, krijgt de Heilige Geest de bevoegdheid om te onderwijzen.
[…] Als cursisten waarheden onder woorden brengen, worden die waarheden in
hun ziel bevestigd en sterken ze hun getuigenis.’ (‘To Understand and Live Truth’
[evening with Elder Richard G. Scott, 4 februari 2005], p. 3, si.lds.org.)

Hoe kan ik lessen voor cursisten met beperkingen
aanpassen?
Als u zich op een les voorbereidt, denk dan ook aan cursisten met bijzondere
behoeften. Stel activiteiten en verwachtingen bij zodat ook zij goed kunnen
presteren. Zo hebben sommige cursisten wellicht baat bij audio-opnamen van de
Schriften. Die zijn gemakkelijk te downloaden van LDS.org.

Voor meer ideeën en informatie voor mensen met beperkingen raadpleegt u de
website disabilities.lds.org en de sectie ‘Adapted Classes and Programs for Students
with Disabilities’ in het beleidsboek van CES.
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LES 1

Jezus is de levende Christus
Inleiding
Hedendaagse getuigen hebben verklaard: ‘Wij getuigen, als
zijn naar behoren geordende apostelen, dat Jezus de levende
Christus is, de onsterfelijke Zoon van God.’ (‘De levende
Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april
2000, 3.) De wereld lijkt de ware aard van Jezus Christus en

zijn relatie tot God de Vader niet te kennen. Het is dan ook
belangrijk dat we trouwe getuigen van Gods geliefde Zoon
hebben. In deze les krijgen de cursisten daar meer inzicht in
en leren ze beter van Jezus Christus aan familie, vrienden en
buren te getuigen.

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

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De kracht van een eigen getuigenis’, Liahona, november
2006, 37–39.

Lessuggesties
De Levende Christus
Zet de volgende vraag op het bord:

Wie is Jezus Christus en waarom geloof je in Hem?

Zeg dat veel mensen deze vraag beantwoorden met een getuigenis. Een dergelijk
getuigenis is onder meer opgetekend in de lofzang ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’
(Lofzangen, nr. 136). Zorg dat de cursisten over de woorden van deze lofzang
beschikken en maak vier groepen. Wijs aan elke groep een couplet van de lofzang
toe en laat ze de woorden doorlezen. Stel na voldoende tijd de volgende vragen:

• Met welke woorden of zinsneden wordt in deze lofzang beschreven wie Jezus
Christus is en wat Hij voor ons doet? (Mogelijke antwoorden: ‘mijn immer
levend Hoofd’, ‘mijn dierb’re, wijze Vrind’, ‘mijn Koning, Priester, Heer’, ‘mijn
Verlosser’. Van liefde straalt zijn oog, Hij is onze Voorspraak, Hij weidt ons,
troost ons en geeft ons het leven.)

• Met welke woorden wordt in de lofzang beschreven hoe een getuigenis van
Jezus Christus ons kan raken? (Mogelijke antwoorden: ‘troost’ en ‘blijdschap’.)

Vertel de klas dat het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hun
gezamenlijke getuigenis van Jezus Christus hebben gepubliceerd in ‘De levende
Christus: Het getuigenis van de Apostelen’ (Liahona, april 2000, 2–3). Geef elke
cursist een exemplaar van dit getuigenis en leg uit dat veel lesonderwerpen in deze
cursus op de leerstellingen en beginselen in dit geïnspireerde document gebaseerd
zijn. Vraag een cursist de eerste alinea voor te lezen:
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‘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’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona,
april 2000, 2).

• Welke verandering zou je dit semester door je studie van Jezus Christus en zijn
eeuwige evangelie willen ondergaan? (U kunt bij de antwoorden van de
cursisten beklemtonen dat we door een oprechte studie van het leven van
Jezus Christus de ingrijpende invloed die Hij op ons heeft gehad en kan
hebben meer gaan waarderen.)

• In welke opzichten heeft de Heiland alle mensen op aarde beïnvloed? (Zorg dat
u bij de antwoorden de universele verzoening van de Heiland beklemtoont.)

Vertel dat deze cursus zich richt op de eeuwige bediening van de Heiland
gedurende zijn voorsterfelijke, sterfelijke en nasterfelijke leven. Als de cursisten
zich in de vele goddelijke taken van de Heiland verdiepen, zullen hun liefde voor
en getuigenis van Hem toenemen.

Johannes 20:30–31; 1 Nephi 6:4; 2 Nephi 25:23, 26
De Schriften zijn opgetekend zodat mensen in Jezus Christus kunnen geloven
Vraag de cursisten hoeveel boeken er volgens hen over Jezus Christus geschreven
zijn. Leg uit dat je het leven van Jezus Christus voornamelijk aan de hand van de
Schriften moet bestuderen. Laat drie cursisten beurtelings de volgende passages uit
de Schriften voorlezen:Johannes 20:30–31; 1 Nephi 6:4; en 2 Nephi 25:23, 26 Vraag
de rest van de klas mee te lezen en te letten op redenen waarom de Schriften een
waardevolle bron zijn om de eeuwige bediening van de Heiland te bestuderen.

• Welke beginselen staan er in deze teksten over het doel van de Schriften? (De
strekking van de antwoorden van de cursisten dient het volgende beginsel te
omvatten:Als we Schriftteksten over de Heiland bestuderen, wordt ons
getuigenis van Hem sterker en komen we dichter bij Hem.)

Laat het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Het hoofddoel van alle Schriftuur is om onze ziel met geloof in God de Vader en
in zijn Zoon Jezus Christus te vullen. […]

‘Geloof krijgt men doordat de Heilige Geest tot onze ziel getuigt, van Geest tot
geest, wanneer we het woord van God horen of lezen. En geloof zal rijpen als we
ons blijven vergasten aan het woord.’ (‘De zegen van Schriftuur’, Liahona, mei
2010, 34, 35).

• Op welke manieren kunnen de Schriften ons geloof in Jezus Christus
versterken of ons dichter tot Hem doen naderen?

LES 1
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• Hoe is je geloof in en getuigenis van Jezus Christus versterkt door de Schriften
te bestuderen?

Geef elke cursist een kopie van het genoemde materiaal in het
segmentLeesopdrachten in deze cursus. (Dat kan een kopie op papier zijn of u
kunt uitleggen waar de cursisten een digitaal exemplaar kunnen vinden.) Geef de
cursisten de uitdaging om de leesopdrachten voor deze cursus dit semester in hun
dagelijkse Schriftstudie op te nemen. Verzeker de cursisten ervan dat de Heilige
Geest hen in dat geval zal onderrichten en dat ze dichter tot de Heiland
zullen komen.

Een getuige van Jezus Christus worden
Leg de cursisten uit dat het niet volstaat om alleen over de Heiland in de Schriften
te lezen. We moeten ook door de macht van de Heilige Geest een eigen geestelijk
getuigenis ontvangen dat Jezus de Christus is, de Gezalfde, onze Heiland en
Verlosser. Lees het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste
Presidium voor:

‘We kunnen niet afhankelijk zijn van het getuigenis van andere mensen. Wij
moeten het zélf weten. President Gordon B. Hinckley 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).

‘De bron van deze zekere kennis en vaste overtuiging is goddelijke openbaring:
“Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie” (Openbaring 19:10).

‘Dat getuigenis ontvangen wij als de Heilige Geest spreekt tot de geest die in ons is. […]

‘De kern van zo’n getuigenis is altijd geloof in en kennis van Jezus Christus en zijn goddelijke
zending’ (‘De kracht van een eigen getuigenis’, Liahona, november 2006, 38).

• Waarom denk je dat Jezus Christus de kern van ons getuigenis moet zijn?

• Wat zou Jezus Christus willen dat je met je getuigenis van Hem doet?

Laat het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘De mensen moeten de gestalte van Jezus Christus in ons kunnen ontwaren. Onze
manier van handelen, spreken, kleden en zelfs denken, dient Hem en zijn leringen
te weerspiegelen. […] Hoewel wij niet bij Hem waren toen Hij op aarde was, zien
wij Hem en wat Hij heeft gezegd en gedaan wanneer wij de Schriften
onderzoeken. En als wij zijn levenspatroon overnemen, getuigen wij van Hem’
(‘Becoming a Witness of Christ’, Ensign, maart 2008, 60).

Vraag de cursisten vervolgens:

• Hoe heb je anderen door hun daden van Jezus Christus zien getuigen?

LES 1
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• Als je denkt aan de wereld waarin je leeft, wat kunnen we dan doen zodat ons
getuigenis van de Heiland anderen kan raken?

Getuig dat we, als we een getuigenis van Jezus Christus verkrijgen door de
macht van de Heilige Geest, de verantwoordelijkheid hebben het uit
te dragen.

Nodig de cursisten uit om elke dag voorbereid te zijn om door hun woorden en
daden van Jezus Christus te getuigen. Moedig ze aan om voor elke les de relevante
leesopdrachten door te nemen en tijdens de les inzichten aan te dragen, vragen te
stellen en aan klassikale besprekingen deel te nemen.

Leesstof voor de cursisten
• Johannes 20:30–31; 1 Nephi 6:4; 2 Nephi 25:23, 26.

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

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De kracht van een eigen getuigenis’, Liahona, november
2006, 37–39.
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LES 2

De hele menselijke
geschiedenis draait om
Jezus Christus

Inleiding
Hedendaagse profeten hebben als volgt van de essentiële rol
van Jezus Christus in het plan van onze hemelse Vader
getuigd: ‘Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele
menselijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is
begonnen en ook niet op Golgota is geëindigd’ (‘De levende
Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april

2000, 2). Deze les biedt cursisten meer inzicht in het feit dat
onze hemelse Vader zijn heilsplan in de voorsterfelijke wereld
heeft vastgesteld en Jehova, de voorsterfelijke Jezus Christus,
als de centrale persoon in dat plan heeft voorgeordend. De
cursisten worden aangemoedigd Jezus Christus centraal in
hun aardse leven te stellen.

Achtergrondinformatie
• Robert D. Hales, ‘Keuzevrijheid: essentieel in het levensplan’ Liahona,

november 2010, 24–27.

• Dallin H. Oaks, ‘Het grote plan van geluk’, De Ster, januari 1994, 67–70.

Lessuggesties
Alma 12:22-34
Het gezin staat centraal in het plan van God.
Laat het volgende citaat van ouderling Alexander B. Morrison van de Zeventig zien
en door een cursist voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en aan te geven wat onze
hemelse Vader in de voorsterfelijke wereld aan zijn kinderen voorlegde:

‘Lang geleden, lang voordat de aarde waarop we nu wonen werd geschapen,
stelde God, onze Vader, […] een plan op. [Dat] volmaakte plan bood alle
kinderen van God de kans op onsterfelijkheid en eeuwig leven.’ (‘Life—the Gift
Each Is Given’, Ensign, december 1998, 15–16.)

• Welke zegeningen kunnen we volgens ouderling Morrison uiteindelijk
ontvangen als onderdeel van Gods plan? (Leg uit dat onsterfelijkheid slaat op
de opstanding — waarna we nooit meer de lichamelijke dood ondergaan — en
dat eeuwig leven slaat op het soort leven dat God leidt.)

Vraag de cursisten Alma 12:25 door te lezen en aan te duiden hoe Alma Gods plan
noemde en wanneer het werd beraamd. Vraag ze naar hun bevindingen. (Alma
zette uiteen dat Gods ‘verlossingsplan […] vanaf de grondlegging der wereld was
beraamd’. Wijs de cursisten na hun antwoorden eventueel op andere namen voor
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Gods plan, zoals: ‘het barmhartige plan van de grote Schepper’ [2 Nephi 9:6]; ‘het
heilsplan’ [Alma 24:14]; ‘het grote plan van de eeuwige God’ [Alma 34:9]; ‘het
grote plan van geluk’ [Alma 42:8]; en het ‘eeuwigdurend verbond’ [LV 22:1; 45:9;
66:2].)

Vraag de cursisten daarna Alma 12:22–32 in tweetallen te bestuderen en te letten
op redenen waarom Gods plan het verlossingsplan wordt genoemd. Vraag enkele
cursisten na verloop van tijd hun bevindingen aan de klas te vertellen. Maak de
cursisten deze verzen verder duidelijk door te vragen:

• Wat zou volgens Alma’s leringen zonder het verlossingsplan onze eeuwige
benarde toestand zijn? (Zonder verlossingsplan kon er geen opstanding uit de
dood of verlossing van zonde zijn, waardoor het mensdom voor altijd in een
verloren en gevallen staat van lichamelijke en geestelijke dood zou blijven [zie
ook 2 Nephi 9:6–13].)

• Waarom was het noodzakelijk dat er voor ons in een manier werd voorzien om
die toestand te overwinnen?

Laat een cursist Alma 12:33–34 voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en te letten
op waarin God voorzag om zijn kinderen te verlossen. Stel de volgende vraag om
de cursisten een leerstelling of beginsel in deze verzen te laten verwoorden:

• Hoe zou je samenvatten wat Jezus in Gods plan voor ons mogelijk maakt? (Uit
de antwoorden moet het volgende blijken: Als we ons bekeren en ons hart
niet verstokken, zullen we dankzij Gods eniggeboren Zoon
barmhartigheid en vergeving van zonden ontvangen. Alleen dankzij
Jezus Christus kunnen wij vergeving van zonden ontvangen en de
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader ingaan.)

Getuig dat Jezus Christus centraal staat in Gods plan en dat zijn verzoening ons de
weg naar onsterfelijkheid en eeuwig leven verschaft.

Abraham 3:24–27; 1 Petrus 1:19–20
Jezus Christus werd voorgeordend om onze Heiland te worden
Vraag de cursisten Abraham 3:24–27 en 1 Petrus 1:19–20 door te nemen en vraag
wat ze uit die verzen over de rol van de Heiland in Gods plan halen. Stel daarna de
volgende vragen. (Noot: door dergelijke vragen te stellen, kunt u de cursisten leren
passages in de Schriften te analyseren en leerstellingen erin te benoemen.)

• In Abraham 3:26 staan de termen ‘eerste staat’ en ‘tweede staat’. Wat wordt
daarmee bedoeld? (‘Eerste staat’ verwijst naar het voorsterfelijke leven en
‘tweede staat’ naar het sterfelijke leven.)

• Wie zijn de drie genoemde personen in Abraham 3:27 en wat deed ieder van
hen? (Onze hemelse Vader, Jezus Christus en Satan. Beklemtoon het volgende:
in de voorsterfelijke wereld werd Jezus Christus, de eerstgeboren Zoon
van onze hemelse Vader, door Hem als middelpunt in zijn plan
voorgeordend.

Maak de cursisten duidelijk dat Jezus in de voorsterfelijke wereld als Jehova
bekendstond. Vraag dan:
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• Waar stemde Jehova mee in om in de sterfelijkheid te doen toen Hij tegen de
Vader zei: ‘Hier ben Ik, zend Mij’? (Zijn evangelie prediken, zijn kerk oprichten,
voor onze zonden lijden en sterven, en uit de dood opstaan.)

• Wat bracht de keuze van onze hemelse Vader voor Jehova als onze Verlosser
teweeg in termen van onze toekomstige mogelijkheden?

Vraag de cursisten om Mozes 4:2 door te nemen en te letten op belangrijke
waarheden over de keuze van onze hemelse Vader dat Jehova onze Heiland en
Verlosser zou worden. De strekking van de antwoorden van de cursisten dient de
volgende waarheden te omvatten:Jehova werd al vanaf het begin gekozen. Eén
reden waarom Jehova werd gekozen, is dat Hij de wil van de Vader wilde
doen en alle eer aan de Vader wilde geven. Laat ter onderstreping van deze
waarheden het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum
der Twaalf Apostelen zien en voorlezen:

‘[Jezus Christus] was kennelijk de enige in de voorsterfelijke raadsvergadering die
voldoende nederig en bereidwillig was om [de oneindige verzoening tot stand te
brengen en daartoe] te worden geordend.’ (‘De verzoening van Jezus Christus’,
Liahona, maart 2008, 35.)

Vraag de cursisten zich in te denken hoe het was om erbij aanwezig te zijn toen
onze hemelse Vader al zijn kinderen vertelde dat zijn eerstgeboren Zoon, Jehova,
onze Heiland zou zijn. Laat dan het volgende citaat van de profeet Joseph Smith
(1805–1844) zien en door een cursist voorlezen:

‘We waren allemaal aanwezig bij de eerste raadsvergadering in de hemel en
zagen de Redder gekozen en aangesteld, het heilsplan opgesteld worden, en we
hechtten er onze goedkeuring aan.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith
[2007], 225).

• Wat denk je dat je over Jehova wist zodat je Hem steunde in zijn roeping en
aanstelling als onze Heiland en Verlosser?

Laat het volgende citaat van ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het
Quorum der Twaalf Apostelen zien. Geef de cursisten daarna even de tijd om hun
gedachten en gevoelens over de Heiland op te schrijven terwijl ze de goddelijke
waarheid in ouderling Maxwells woorden overpeinzen:
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‘Nooit heeft iemand zoveel aan zovelen in zo weinig woorden aangeboden als
toen Jezus zei: “Hier ben ik, zend Mij.” (Abraham 3:27.)’ (‘Jesus of Nazareth,
Savior and King’, Ensign, mei 1976, 26).

Laat desgewenst een aantal cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.

De Heiland centraal in ons aardse leven stellen
Verwijs de cursisten terug naar Abraham 3:25, waarin staat dat onze hemelse Vader
het sterfelijk leven als proeftijd heeft bedoeld, om te zien of we zijn geboden
zouden gehoorzamen. Laat het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van
het Quorum der Twaalf Apostelen zien. Vraag een cursist het citaat voor te lezen
terwijl de klas let op een keuze die we als onderdeel van onze proeftijd
moeten maken:

‘Denk hier eens over na: in ons voorsterfelijk bestaan hebben we ervoor gekozen
de Heiland, Jezus Christus, te volgen! Daarom mochten we naar de aarde komen.
Ik getuig dat als we nu, hier op aarde, dezelfde keuze maken om de Heiland te
volgen, ons nog grotere zegeningen voor de eeuwigheid ten deel zullen vallen.
Maar let wel: we moeten ervoor blijven kiezen de Heiland te volgen. Het gaat om
de eeuwigheid, en ons verstandige gebruik van onze keuzevrijheid is daarbij van

essentieel belang’ (‘Keuzevrijheid: essentieel in het levensplan’, Liahona, november 2010, 25).

Stel de volgende vragen om de cursisten een beginsel of waarheid in de woorden
van ouderling Hales te laten ontdekken en begrijpen:

• Wat kom je uit ouderling Hales’ woorden over de keuzes in dit leven te weten?
(Getuig na de reacties van de cursisten dat we door onze keuze om de
Heiland centraal te stellen in ons aardse leven, in de eeuwigheid grotere
zegeningen zullen ontvangen.

• Wat zou ouderling Hales bedoeld hebben met de woorden ‘het gaat om de
eeuwigheid’?

• Welke houding en daden kunnen een indicatie zijn dat iemand ervoor kiest om
Jezus Christus te volgen? (Zet de reacties van de cursisten op het bord.)

Leg uit dat het voor de meesten van ons gemakkelijk is ons op zondagen op de
Heiland te richten. Maar hoe kunnen we Hem gedurende de week meer een
onderdeel van ons leven maken? Geef de cursisten de tijd om te overdenken wat ze
vandaag gedaan hebben om zich op de Heiland te richten. Nodig ze uit om iets op
te schrijven wat ze vandaag kunnen doen om de Heiland nog meer het middelpunt
van hun leven te maken. Moedig ze aan zich voor te nemen en hun hemelse Vader
te beloven dat ze dat gaan doen.

Geef tot slot uw getuigenis van de waarheden in de les van vandaag.
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Leesstof voor de cursisten
• Alma 12:22–34; 34:9; 42:8, 11; Leer en Verbonden 22:1; 45:9; 66:2; Abraham

3:24–27; 1 Petrus 1:19–20; Mozes 4:2.

• Robert D. Hales, ‘Keuzevrijheid: essentieel in het levensplan’ Liahona,
november 2010, 24–27.
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LES 3

Jehova en zijn
voorsterfelijke bediening

Inleiding
Volgens hedendaagse profeten verkondigde Jezus Christus
‘eeuwige waarheden over ons vooraardse bestaan, het doel
van ons leven op aarde en onze mogelijkheden als zoons en
dochters van God in het hiernamaals.’ (‘De levende Christus:
het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april 2000, 2.) In
deze les leren de cursisten dat ze in het vooraardse leven in

staat waren Satan in de oorlog in de hemel te verslaan
vanwege hun geloof dat Jehova (Jezus Christus) de
verzoening tot stand zou brengen. De cursisten zullen ook
inzien dat Jehova in de voorsterfelijke wereld qua goddelijke
eigenschappen ver boven alle kinderen van God uitstak.

Achtergrondinformatie
• Richard G. Scott, ‘Jesus Christ, Our Redeemer’, Ensign, mei 1997, 53–54, 59.

• ‘The Father and the Son: A Doctrinal Exposition by the First Presidency and the
Quorum of the Twelve Apostles’, Ensign, april 2002, 13–18.

Lessuggesties
Openbaring 12:7–11; Mozes 4:3
De rol van Jehova bij de oorlog in de hemel
Zet het woord oorlog op het bord en vraag de cursisten welk beeld ze bij een oorlog
hebben. Laat ze vervolgens naar Openbaring 12:7, 9 kijken en aangeven om welke
oorlog het hier gaat (de oorlog in de hemel). Vraag de cursisten wat ze van die
oorlog af weten.

Laat het volgende citaat van ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het
Quorum der Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Wat voor soort oorlog [was de oorlog in de hemel]? Dezelfde soort die op aarde
woedt; de enige soort die Satan en geestelijke wezens kunnen voeren — een
woordenstrijd, botsende meningen, conflicterende ideologieën; een oorlog tussen
waarheid en dwaling.’ (Doctrinal New Testament Commentary 3 delen
[1965–1973], 3:518).

Vraag de cursisten:

• In welke opzichten was de oorlog in de hemel volgens ouderling McConkie
vergelijkbaar met de oorlog die Satan in de sterfelijkheid tegen Gods
kinderen voert?

Laat een cursist Openbaring 12:10 voorlezen en laat een andere cursist Mozes 4:3
voorlezen. U kunt de cursisten in overweging geven om van deze twee teksten een
kruisverwijzing te maken door Mozes 4:3 in de kantlijn te noteren naast
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Openbaring 12:10 en omgekeerd. Leg uit dat ‘de aanklager van onze broeders’
(Openbaring 12:10) Satan was. Vraag dan:

• Volgens Mozes 4:3 werd Satan uit de voorsterfelijke wereld geworpen. Hoe?

Vraag de cursisten om Openbaring 12:11 door te lezen. Help ze een beginsel in dit
vers te verwoorden door de volgende vragen te stellen:

• Hoe zou je samenvatten wat er in vers 11 staat over de gevolgen van de
verzoening van Jezus Christus? (Maak de cursisten de volgende waarheid
duidelijk: Aangezien het zeker was dat Jezus Christus de verzoening tot
stand zou brengen, waren de gevolgen ervan al in de voorsterfelijke
wereld aan de orde. Hij wordt dan ook ‘het Lam Dat geslacht is, van de
grondlegging van de wereld af’ genoemd [Openbaring 13:8; zie ook Mosiah 4:7;
Mozes 7:47].)

• Hoe kun je de woorden in Openbaring 12:11 toepassen op je eigen oorlog
tegen Satan in dit leven? (Zet na de antwoorden van de cursisten het volgende
beginsel op het bord: We kunnen Satan verslaan door op Jezus Christus te
vertrouwen, die de verzoening tot stand heeft gebracht, en door ons
getuigenis te geven en trouw te zijn.

Abraham 3:15–25; Leer en Verbonden 138:55–56.
Jehova steekt in alles boven ons uit
Vertel de cursisten dat we ons in het voorsterfelijk leven voorbereidden om naar de
aarde te komen. Laat dan het volgende citaat van de profeet Joseph Smith
(1805–1844) zien en door een cursist voorlezen:

‘God, die Zich te midden van geesten en heerlijkheid bevond, achtte het
raadzaam, daar Hij intelligenter was, om wetten in te stellen waardoor de rest
het voorrecht kon krijgen om net zoveel vooruitgang te maken als Hijzelf. Door de
relatie die we met God hebben, kunnen we steeds meer kennis verkrijgen. Hij
heeft de macht om wetten uit te vaardigen om de zwakkere intelligenties te
instrueren, zodat zij net als Hij de verhoging kunnen ontvangen.’ (Leringen van

kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 227).

Stel daarna de volgende vragen:

• Wat kom je uit Joseph Smiths woorden over de verlangens van onze hemelse
Vader voor ons te weten? (Onze hemelse Vader wil dat we vooruitgang maken
en ons geestelijk ontwikkelen — zodat we meer op Hem gaan lijken.)

Zet de volgende vragen op het bord en laat de cursisten in Abraham 3:24–25 naar
de antwoorden zoeken:

• Wie was er ‘Een in hun midden die gelijk God was’? (vs. 24.)

• Welke rol speelde Hij?
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• Wat zou volgens Hem een van de doelen van de sterfelijkheid zijn?

Vraag de cursisten na verloop van tijd hun antwoorden aan de klas te vertellen.
Vraag de cursisten daarna in Leer en Verbonden 138:55–56 te zoeken naar
inzichten in hoe Gods kinderen werden voorbereid om in de sterfelijkheid te
slagen. Stel de volgende vraag om de cursisten die tekst op zichzelf te laten
toepassen:

• Hoe bereidden we ons volgens die verzen voor om naar de aarde komen?

Vraag de cursisten even stil te staan bij de eigenschappen die de Heiland in de
voorsterfelijke wereld had. Laat een cursist Abraham 3:19, 21 voorlezen. Vraag de
klas mee te lezen en te letten op wat erin over Jezus Christus wordt gezegd. Geef
de cursisten na hun antwoorden een exemplaar van de volgende citaten van
ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) en ouderling Bruce R. McConkie
(1915–1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vraag ze de citaten te lezen en
woorden en zinsneden te markeren die over de Heiland gaan:

‘Qua intelligentie en prestaties steekt [Jezus Christus] ver boven de individuele en
collectieve capaciteiten en prestaties uit van allen die hebben geleefd, nu leven
en nog zullen leven! (Zie Abraham 3:19.)’ (Neal A. Maxwell, ‘O, Divine
Redeemer’, Ensign, november 1981, 8.)

‘De geest van alle mensen, aan wetten onderworpen en met keuzevrijheid
begiftigd, ontwikkelde in de tegenwoordigheid van de Eeuwige aanleg, talenten,
capaciteiten en vermogens in allerlei soorten en maten. Gedurende de lange
levensspanne die er toen heerste, kwam een oneindige variatie aan talenten en
vermogens tot wording. […]

‘De Heer heeft ons allemaal met keuzevrijheid begiftigd; hij heeft ons wetten
gegeven waardoor wij vooruitgang konden maken en aan Hem gelijk worden; en hij adviseerde
ons en spoorde ons aan de koers te volgen die naar heerlijkheid en verhoging leidt. Hij was zelf
de belichaming en personificatie van alle goede dingen. Hij bezat alle wenselijke
karaktereigenschappen in hun eeuwige volheid. Al zijn gehoorzame kinderen begonnen in
diverse opzichten op Hem te lijken. Er was een grote verscheidenheid en mate van talenten en
vermogens onder ons daar net als onder ons hier. Sommigen blonken in het ene opzicht uit,
anderen in het andere. De Eerstgeborene stak in alles boven ons uit.’ (Bruce R. McConkie, The
Mortal Messiah, 4 delen [1979–1981], 1:23.)

Vraag wat de cursisten in deze citaten in het bijzonder aansprak. Vraag
indien nodig:

• Wat leer je van deze twee apostelen over Jehova’s unieke eigenschappen in de
voorsterfelijke wereld? (De cursisten moeten begrijpen dat Jehova boven de
collectieve capaciteiten en prestaties van alle kinderen van onze hemelse
Vader in de voorsterfelijke wereld uitstak.
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Geef de cursisten een paar minuten de tijd om de voorsterfelijke bediening van de
Heiland te overdenken en hun gedachten en gevoelens op te schrijven. Laat een
aantal van hen vertellen wat ze hebben opgeschreven. Moedig de cursisten tot
besluit van de les aan de voorsterfelijke bediening en de unieke eigenschappen van
de Heiland te overdenken en hoe ze daardoor meer liefde voor en geloof in Hem
kunnen krijgen.

Leesstof voor de cursisten
• Openbaring 12:7–11; Abraham 3:15–25; Leer en Verbonden 138:55–56.

• Richard G. Scott, ‘Jesus Christ, Our Redeemer’, Ensign, mei 1997, 53–54, 59.
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LES 4

Jehova heeft de aarde
geschapen

Inleiding
‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’
verklaart: ‘Onder leiding van zijn Vader heeft [Jezus Christus]
de aarde geschapen. “Alle dingen zijn door het Woord
geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat

geworden is” (Johannes 1:3)’ (Liahona, april 2000, 2). Als de
cursisten de eeuwige doeleinden van de schepping van de
aarde gaan begrijpen, kunnen ze vastbeslotener leven om
aan het doel van hun eigen schepping te beantwoorden.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘De schepping’, Liahona, juli 2000, 102–105.

• Lees eventueel Neal A. Maxwell, ‘Our Creator’s Cosmos’, in By Study and by
Faith: Selections from the Religious Educator, red. Richard Neitzel Holzapfel en
Kent P. Jackson (2009), 37–50.

Lessuggesties
Genesis 1:1; Johannes 1:1–3; Hebreeën 1:1–2; Jakob 4:9; Leer en Verbonden
38:1–3; 76:22–24; 104:14–17; Mozes 1:30–33; 2:1
Jehova heeft de aarde geschapen
Toon een voorwerp dat iemand voor u gemaakt heeft (als cadeau wellicht). Vertel
de klas welke gevoelens het voorwerp en de maker ervan bij u oproepen.
Vraag dan:

• Wanneer heeft iemand iets voor jou gemaakt? Hoe voel je je jegens de persoon
die het heeft gemaakt?

Vraag de cursisten de volgende teksten met elkaar te vergelijken: Genesis 1:1;
Johannes 1:1–3; Efeze 3:9; Hebreeën 1:1–2; en Mozes 2:1. Vraag ze vervolgens op
het bord de overeenkomsten en verschillen te noteren die ze tussen deze passages
opmerken. (Noot: als de cursisten Schriftteksten met elkaar leren vergelijken,
worden leerstellingen en beginselen vaak duidelijker.) Vraag dan:

• Wie heeft volgens deze teksten de aarde geschapen? (Beklemtoon dat Jehova
de aarde op aanwijzing van de Vader geschapen heeft, of zoals ouderling
Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘De hele
schepping is door [onze hemelse Vader] ontworpen.’ (‘De schepping’, Liahona,
juli 2000, 102.)

Geef de cursisten de tijd om het volgende door te lezen en te vergelijken: Leer en
Verbonden 76:22–24; 104:14–17; en Mozes 1:30–33, en te letten op wat Jehova nog
meer geschapen heeft. Wijs er indien nodig op dat Hij ontelbare werelden
geschapen heeft en dat ‘de aarde is vol, en er is meer dan genoeg’ (LV 104:17).
Help de cursisten deze zinsnede aan de hand van de volgende vraag te analyseren:
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• Wat moet de Heiland op basis van deze zinsnede hebben geweten toen Hij de
aarde schiep? (Hij moet hebben geweten hoeveel mensen gedurende de
verschillende perioden van de geschiedenis op aarde zouden leven en wat hun
behoeften zouden zijn.)

Leg de cursisten uit dat weten wie de aarde geschapen heeft nog niet zegt door
welke macht de aarde geschapen is. Laat de cursisten de volgende teksten
vergelijken en naar elkaar verwijzen: Mormon 9:16–17; Leer en Verbonden 38:1–3;
en Jakob 4:9 en nagaan hoe de aarde geschapen werd. Vraag de cursisten in hun
eigen woorden uit te leggen wat deze verzen betekenen. Laat dan het volgende
citaat zien:

‘Jezus Christus heeft deze wereld met alles wat daarop leeft geschapen. Hij heeft ook vele andere
werelden geschapen. Dat heeft Hij gedaan met de macht van het priesterschap en onder leiding
van onze hemelse Vader’ (Evangeliebeginselen [2009], 23).

Beklemtoon dat de Schriften feitelijk weinig details geven over hoe de aarde
geschapen is, hoewel we de belofte hebben dat die kennis op een dag geopenbaard
wordt (zie LV 101:32–34). In de Schriften staat veel meer over het doel van de
schepping.

Bespreek de volgende vragen klassikaal:

• Wat leer je uit de wereld en de scheppingen van God om je heen over de
Heiland, over zijn priesterschap en over zijn status in de voorsterfelijke wereld?

• Hoe worden je gevoelens voor en getuigenis van Jezus Christus door kennis van
die waarheden beïnvloed?

• Hoe kijk je door kennis van die waarheden anders tegen de aarde aan?

Maak de cursisten voordat u verder gaat duidelijk dat de Heiland weliswaar de
aarde geschapen heeft, maar dat onze hemelse Vader de Vader van onze geest is en
het stoffelijke lichaam van Adam en Eva schiep.

1 Nephi 17:36; 2 Nephi 2:23–25; Leer en Verbonden 49:16–17; Mozes
1:27–33, 39
Het doel van de schepping van de aarde
Deel de cursisten op in tweetallen en vraag ze de volgende teksten te onderzoeken:
Mozes 1:27–33, 39; 1 Nephi 17:36; en Leer en Verbonden 49:16–17. U kunt de
cursisten voorstellen om woorden en zinsneden in deze verzen te markeren
waarmee ze een antwoord op de volgende vraag kunnen formuleren: Hoe zou je
aan een vriend of vriendin uitleggen waarom de aarde geschapen is? Nodig enkele
tweetallen uit om hun antwoorden aan de klas te vertellen. De cursisten moeten
begrijpen dat Jehova de aarde heeft geschapen als plek waarop Gods kinderen
kunnen leven en vooruitgang maken naar het eeuwige leven. Vraag:

• Wat betekent de zinsnede ‘mate der mensen’ in Leer en Verbonden 49:17? (Zie
indien nodig het commentaar bij Leer en Verbonden 49:16–17 in De Leer en
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Verbonden — lesboek voor de cursist [(Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen,
2001), 106].)

Laat de cursisten 2 Nephi 2:18–25 lezen, en vraag:

• Hoe zouden de omstandigheden in de Hof van Eden de vooruitgang van Adam
en Eva in het heilsplan van onze hemelse Vader hebben belemmerd?

• Hoe heeft de val van Adam ertoe bijgedragen dat de aarde aan het doel van
haar schepping beantwoordt? (Adam en Eva konden daardoor kinderen
krijgen.)

• Hoe kunnen de gevolgen van de val, beschreven in vers 23, onze vooruitgang in
het plan van onze hemelse Vader bevorderen?

Geef alle cursisten een exemplaar van de volgende citaten van ouderling Bruce R.
McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen en zuster Julie B.
Beck, voormalig algemeen ZHV-presidente. Geef de cursisten voldoende tijd om
deze citaten te lezen en de rol van de schepping in Gods plan voor het heil van zijn
kinderen te overdenken.

‘Dus, net zo zeker als het heil door de verzoening komt, komt het heil ook door de
val. […]

‘Bedenk ook dat de val mogelijk werd gemaakt doordat een oneindige Schepper
[…] de aarde en de mens en alle levensvormen in een dusdanige toestand
maakte dat ze konden vallen. […] Alles werd zo geschapen dat het kon vallen of
veranderen, en zo werd het soort bestaan geïntroduceerd dat nodig was om alle

voorwaarden van het eeuwige heilsplan van de Vader in werking te stellen.

‘Deze eerste tijdelijke schepping van alle dingen […] was paradijselijk van aard. In de tijd van de
hof van Eden verkeerden alle levensvormen in een hogere en andere staat dan nu het geval is.
Door de komende val zouden zij neerwaarts, voorwaarts en verder gaan. De dood en de
voortplanting moesten nog in de wereld komen.’ (Bruce R. McConkie, ‘Christ and the Creation’,
Ensign, juni 1982, 9.)

‘De theologie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
is op het gezin gericht en gebaseerd op de schepping, de val en de verzoening.
De schepping van de aarde zorgde voor een plek waar gezinnen konden leven.
God schiep een man en een vrouw die de twee essentiële helften van een gezin
vormden. Het hoorde bij het plan van onze hemelse Vader dat Adam en Eva
verzegeld zouden worden en een eeuwig gezin zouden vormen.

‘De val was een manier waarop het gezin kon groeien. Adam en Eva kozen als
leidinggevenden in hun gezin voor deze aardse ervaring. Door de val konden ze zonen en
dochters krijgen.

‘Door de verzoening kan het gezin voor eeuwig verzegeld worden. Daardoor kan het gezin
eeuwig groeien en volmaakt worden. Het plan van geluk, ook wel het heilsplan genoemd, was
een plan voor gezinnen. Het opkomende geslacht dient te begrijpen dat de belangrijkste pilaren
van onze theologie op het gezin gericht zijn.’ (Julie B. Beck, ‘De leer van het gezin’, Liahona,
maart 2011, 32.)
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• Welk inzicht krijg je door deze citaten in de essentiële rol van de schepping in
Gods grotere plan voor het heil van zijn kinderen?

• Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat de aarde met de verhoging van
mensen en gezinnen als doel werd geschapen? (Terwijl de cursisten
antwoorden, zet u het volgende beginsel op het bord: Naarmate we de
eeuwige doeleinden van de schepping van de aarde beter begrijpen,
kunnen we meer verlangen ontwikkelen om aan het doel van onze
schepping te beantwoorden.

Leg de cursisten uit dat de verzegelbevoegdheid van het priesterschap het mogelijk
maakt dat man en vrouw en ouders en kinderen na de dood samen kunnen zijn.
Zonder de verzegelbevoegdheid die door Elia werd teruggebracht, konden Gods
kinderen niet alle zegeningen van de verhoging ontvangen. Evenmin zou aan dit
doel van de schepping van de aarde worden beantwoord, ofwel de aarde zou
volgens de Leer en Verbonden ‘volkomen worden verwoest’ (LV 2:3; zie ook
Maleachi 4:6).

Besluit de les met uw getuigenis van deze belangrijke waarheden: (1) Jehova heeft
de aarde op aanwijzing van de vader geschapen; (2) Hij schiep de aarde als plek
waarop Gods kinderen kunnen leven en vooruitgang maken naar het eeuwige
leven; en (3) als we de eeuwige doeleinden van de schepping van de aarde gaan
begrijpen, kunnen we meer verlangen ontwikkelen om aan het doel van onze
schepping te beantwoorden.

Laat de cursisten bedenken hoe zij hun dankbaarheid voor de scheppingen van
Jezus Christus kunnen uiten. Moedig de cursisten aan om te handelen naar de
ingevingen van de Geest die ze tijdens de les hebben gevoeld.

Leesstof voor de cursisten
• Genesis 1:1; Johannes 1:1–3; Hebreeën 1:1–2; Mozes 2:1; Mormon 9:16–17; Leer

en Verbonden 38:1–3; 76:22–24; 104:14–17; Jakob 4:9; Leer en Verbonden
101:32–34; Mozes 1:27–33, 39; 1 Nephi 17:36; Leer en Verbonden 49:16–17.

• Russell M. Nelson, ‘De schepping’, Liahona, juli 2000, 102–105.
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LES 5

Jezus Christus was de
Jehova van het Oude
Testament

Inleiding
Hedendaagse profeten hebben het volgende aangaande de
Heiland Jezus Christus getuigd en verklaard: ‘Hij was de grote
Jehova van het Oude Testament.’ (‘De levende Christus: het
getuigenis van de apostelen’, Liahona, april 2000, 2.) Jezus
Christus heeft in elke bedeling als Jehova het eeuwige

evangelie van onze hemelse Vader gevestigd om alle verloren
kinderen van God bijeen te vergaderen. Ons geloof in Jezus
Christus kan gesterkt worden als we zijn onveranderlijke aard
en zijn eeuwige evangelie gaan herkennen.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘Verbonden’, Liahona, november 2011, 86–89.

• ‘Het verbond van Abraham’, De Parel van grote waarde — lesboek voor de cursist
(lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2000), 93–98.

• ‘Achtergrondinformatie A: Wie is de God van het Oude Testament?’ Het Oude
Testament — lesboek voor de cursist: Genesis–2 Samuël, 3e editie (lesboek
kerkelijke onderwijsinstellingen, 2003), 45–48.

Lessuggesties
Exodus 3:11–14; 6:2–3; Johannes 8:52–53, 56–59; 18:5, 8; 3 Nephi 15:5;
Abraham 1:16; 2:8
Jezus Christus was de Jehova van het Oude Testament
Laat de cursisten enkele namen en titels van de Heiland noemen die ze kennen.
Zet hun antwoorden op het bord. Vertel de cursisten dat u vandaag een belangrijke
naam of titel van Jezus Christus gaat bespreken waarmee Hij vóór zijn aardse
bediening bekendstond. Vraag ze Johannes 8:52–53, 56–59 door te lezen.
Vraag dan:

• Welke vragen stelden de Joden aan de Heiland?

• Wat zou Jezus bedoeld hebben met zijn antwoord: ‘Vóór Abraham geboren was,
ben Ik’? (Vs. 58.)

Verdeel de cursisten in tweetallen en laat ze de volgende teksten lezen om de
woorden ‘Ik ben’ uit te leggen: Exodus 3:11–14; 6:23. Laat ze letten op hoe de God
van het Oude Testament zichzelf aanduidde. Stel na voldoende tijd de
volgende vragen:

• Met welke namen duidde de God van het Oude Testament zichzelf volgens
deze verzen aan? (Wijs erop dat er in de Bijbelvertaling van Joseph Smith van
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Exodus 6:3 staat: ‘Ik ben de Here God, de Almachtige; de Heer JEHOVA.’ Ben
ik hun niet met mijn naam bekend geweest?’ Zie ook Abraham 1:16.)

• In welk opzicht verduidelijken deze verzen de betekenis van Jezus Christus’
woorden: ‘Vóór Abraham geboren was, ben Ik’? (De cursisten moeten begrijpen
dat Jezus Christus Jehova was, de God van het Oude Testament en de
grote IK BEN.)

Laat de volgende citaten zien:

‘Deze verklaring van goddelijkheid is zo duidelijk en raak als het maar zijn kan.
“Vóór Abraham was ik Jehova.” Dat wil zeggen: Ik ben God, de Almachtige, de
grote IK BEN. Ik ben de onafhankelijk bestaande Eeuwige. Ik ben de God van uw
vaderen. Mijn naam is: IK BEN DIE IK BEN”.’ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New
Testament Commentary, 3 delen [1965–1973], 1:464).

Jehova is ‘de verbondsnaam of eigennaam van de God van Israël, met de betekenis: de
“Onveranderlijke”’ (Bible Dictionary, ‘Jehovah’).

• Waarom is het belangrijk om te weten dat Jezus Christus de Jehova van het
Oude Testament was? (Uit de antwoorden moet de volgende waarheid blijken:
God heeft zijn evangelie altijd door zijn Zoon, Jezus Christus, laten
bedienen. Zie ook 3 Nephi 15:5, waarin staat dat de Heiland de wet had
gegeven.)

Laat eventueel een cursist de volgende woorden van president Joseph Fielding
Smith voorlezen (1876–1972):

‘Alle openbaringen sinds de zondeval zijn bij monde van Jezus Christus, de Jehova
van het Oude Testament, tot ons gekomen. […] De Vader [Elohim] heeft zich
nooit rechtstreeks en persoonlijk met de mens ingelaten sinds de zondeval,
behalve om zijn Zoon aan te kondigen en van Hem te getuigen.’ (Doctrines of
Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], 1:27.)

• Hoe kan de kennis dat Jehova, of Jezus Christus, onveranderlijk is je geloof in
Hem aanwakkeren? (Mogelijke antwoorden: de kennis dat Jezus Christus
onveranderlijk is, kan ons geloof aanwakkeren dat Hij zijn beloften aan
ons zal nakomen zoals Hij dat ook deed bij de mensen over wie we in de
Schriften lezen.

Wijs erop dat in de tijd vlak na de Bijbel de Hebreeuwse naam voor Jehova (in de
literatuur meestal als Jahweh weergegeven) te heilig werd geacht om uit te spreken.
In het moderne Judaïsme is de naam vervangen door het woord Adonai, wat ‘Heer’
betekent.
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Genesis 13:14–16; 17:1–9; Mozes 6:51–52, 64–66; Abraham 1:18–19; 2:8–11
Jehova vestigde eertijds het eeuwige evangelie
Vraag de cursisten nog steeds in tweetallen Mozes 6:51–52, 64–66 te lezen en aan
te duiden wat Jehova aan Adam leerde. Leg uit dat Jehova in de verzen 51–52
namens de Vader sprak. Vraag dan:

• Wat viel je op aan het evangelie dat aan Adam onderricht werd? (Het is
hetzelfde evangelie als in deze tijd. [Zie 2 Nephi 31:10–16 voor een voorbeeld
waarin hetzelfde evangelie in Amerika gepredikt wordt.] Beklemtoon deze
waarheid desgewenst door de volgende woorden op het bord te schrijven: Het
evangelie van Jezus Christus is eeuwig en onveranderlijk in elke
evangeliebedeling.)

Vertel de cursisten dat Jehova zijn eeuwige evangelie in een latere bedeling
hernieuwde door een verbond met Abraham te sluiten, het zogeheten verbond van
Abraham. Deel de klas in tweeën op. Laat de ene helft van de klas Genesis
13:14–16; 17:2–8; Abraham 1:18–19; 2:8–11 bestuderen en opsommen welke
beloften de Heer aan Abraham deed. Laat de andere helft van de klas Genesis
17:15, 9; Abraham 1:19; 2:8–11 bestuderen en opsommen wat Abraham moest
doen om de beloofde zegeningen te ontvangen. (Noot: als de cursisten leren
opsommingen in de Schriften te herkennen, hebben ze eerder door welke
belangrijke punten de schrijver wil beklemtonen.)

Neem het volgende schema over op het bord terwijl de cursisten aan het studeren
zijn en laat ruimte vrij voor de antwoorden:

Het verbond van Abraham

Beloften aan Abraham Verantwoordelijkheid van Abraham

Vraag een paar cursisten uit elke groep na voldoende tijd hun bevindingen onder
het betreffende kopje op het bord te schrijven. Vat het verbond van Abraham
desgewenst samen door het volgende citaat te laten zien en voorlezen:

‘Abraham heeft het evangelie ontvangen en is tot het hogere priesterschap geordend (LV 84:14;
Abraham 2:11); hij is een celestiaal huwelijk aangegaan, dat het verbond van de verhoging is (LV
131:1–4; 132:19, 29). Abraham heeft de belofte ontvangen dat alle zegeningen van die
verbonden aan zijn sterfelijk nageslacht zouden worden aangeboden (LV 132:29–31; Abraham
2:6–11). Tezamen worden deze verbonden en beloften het verbond van Abraham genoemd. De
herstelling van dit verbond was de herstelling van het evangelie in de laatste dagen, want
daardoor worden alle volken van de aarde gezegend (Galaten 3:8–9, 29; LV 110:12; 124:58;
Abraham 2:10–11).’ (Gids bij de Schriften, ‘Abraham, verbond van’; scriptures.lds.org).
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Beklemtoon dat de Vader vanaf het begin met zijn kinderen verbonden heeft
gesloten om ze door middel van de waarheden, verordeningen en zegeningen van
het eeuwige evangelie bijeen te vergaderen. De herstelling van het evangelie sluit
de herstelling van het verbond van Abraham in. Het verbond van Abraham is dan
ook een belangrijk onderdeel van het nieuw en eeuwigdurend verbond, namelijk
de volheid van het evangelie van Jezus Christus. Vraag de cursisten:

• Welke invloed heeft de kennis dat we tot Abrahams nageslacht behoren en
erfgenaam zijn van alles wat God hem beloofd heeft op onze levenswijze?

• Hoe worden gezinnen gesterkt en worden we in onze beslissingen geleid
dankzij de beloofde zegeningen aan Abraham en zijn nakomelingen die ons ter
beschikking staan?

Vraag de cursisten hoe ze op de beloofde zegeningen van dit verbond aanspraak
kunnen maken, voor zichzelf en voor hun familie, in het verleden, het heden en de
toekomst.

Jozua 24:3–13; 1 Nephi 17:23–32
Jehova zegende en leidde de Israëlieten van weleer
Vertel de cursisten dat Jehova als onderdeel van het verbond van Abraham de
zegeningen van het evangelie beloofde aan Abrahams nakomelingen en aan wie
met hen vergaderden. Vraag de ene helft van de klas Jozua 24:3–13 te lezen en de
andere helft 1 Nephi 17:23–32. Laat de cursisten letten op woorden en zinsneden
die aangeven wat Jehova voor de Israëlieten van weleer deed. Laat ze hun
bevindingen desgewenst markeren. Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun
bevindingen. Vat de reacties van de cursisten op het bord samen. Voor meer begrip
van waarom Jehova sommige dingen deed, laat u een cursist Exodus 6:2–6
voorlezen. Vraag de klas:

• Welke reden gaf Jehova voor de vele dingen die Hij deed waarover je in Jozua
en 1 Nephi leest?

• Wat zegt je dat over de beloften die de Heer aan jou gedaan heeft? (Terwijl de
cursisten antwoorden, zet u het volgende beginsel op het bord: Als wij
getrouw zijn, komt de Heer zijn beloften aan ons na.

Laat een cursist het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf voorlezen:

‘Omdat God betrouwbaar is en in het verleden zijn beloften is nagekomen,
kunnen we vol vertrouwen hoop blijven stellen in Gods beloften aan ons in het
heden en de toekomst. Op moeilijke momenten kunnen we ons stevig
vasthouden aan de hoop dat dingen “voor [ons] welzijn [zullen] samenwerken”
[LV 90:24].’ (‘De oneindige kracht van hoop’, Liahona, november 2008, 23.)

• Hoe kan kennis van Jehova’s vroegere daden je in moeilijke tijden tot
steun zijn?

• Wat deed Hij voor de Israëlieten van weleer wat Hij ook voor jou zal doen?
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Getuig dat Jezus Christus Gods kinderen in elke bedeling met het eeuwige
evangelie gezegend heeft. Wij kunnen net zoals het verbondsvolk van weleer op
basis van onze gehoorzaamheid beloofde zegeningen van de Heer ontvangen.

Leesstof voor de cursisten
• Johannes 8:51–59; 18:5, 8; Exodus 3:11–14; 6:2–3; 3 Nephi 15:5; Mozes 6:51–52,

64–66; Genesis 17:1–9; Abraham 1:18–19; 2:8–11.

• ‘Achtergrondinformatie A: Wie is de God van het Oude Testament?’ Het Oude
Testament — lesboek voor de cursist: Genesis–2 Samuël, 3e editie (lesboek
kerkelijke onderwijsinstellingen, 2003), 45–48.
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LES 6

Zinnebeelden,
afschaduwingen en
symbolen van Jezus de
Christus

Inleiding
Hedendaagse profeten hebben verklaard dat Jezus Christus
‘het avondmaal [heeft] ingesteld om de herinnering aan zijn
grote zoenoffer levendig te houden’. (‘De levende Christus:
het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april 2000, 2.)
Naast de verordening van het avondmaal staan in de
Schriften vele gebeurtenissen, omstandigheden, voorwerpen

en mensen opgetekend die informatie geven over en ons
herinneren aan de zending en bediening van Jezus Christus.
In deze les beschouwen de cursisten enkele van die
zinnebeelden, afschaduwingen en symbolen die ons op de
Heiland wijzen.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘In dit Heilige Land’ De Ster, februari 1991, 10–19.

• ‘Achtergrondinformatie C: Symboliek en zinnebeelden in het Oude Testament’,
Het Oude Testament — lesboek voor de cursist: Genesis–2 Samuel, 3e editie (lesboek
kerkelijke onderwijsinstellingen, 2003), 111–115.

Lessuggesties
2 Nephi 11:4; Mozes 6:63
Schriftuurlijke symbolen van Christus
Laat plaatjes van diverse bekende borden of symbolen zien, zoals de volgende:

Vraag de cursisten nadat ze de
betekenis van elk symbool hebben
aangeduid naar andere voorbeelden die
makkelijk te herkennen zijn.

Verdeel de cursisten in tweetallen. Laat
elk tweetal de volgende verzen
bestuderen en vergelijken: 2 Nephi 11:4
en Mozes 6:63. Laat ze bespreken wat
die Schriftteksten gemeen hebben en
wat er over Jezus Christus en het doel
van Gods scheppingen staat. Vraag de
klas nadat de tweetallen hun
bevindingen hebben besproken:
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• Hoe zou je een kernwaarheid in deze Schriftteksten benoemen? (Maak de
cursisten de volgende waarheid duidelijk: Alle dingen zijn geschapen om van
Jezus Christus te getuigen.

• Wat zijn enkele voorbeelden van dingen die ‘door God zijn gegeven’ en ‘een
zinnebeeld [zijn] van’ (2 Nephi 11:4), of symbool staan voor, Jezus Christus?

Vertel de cursisten dat alle Schriften zinnebeelden, afschaduwingen,
symbolen en gelijkenissen van Jezus Christus bevatten. Leg uit dat

zinnebeelden, afschaduwingen, symbolen en gelijkenissen naar een grotere
werkelijkheid verwijzen. De Liahona, die in het Boek van Mormon wordt
beschreven, verwijst bijvoorbeeld naar de woorden van Christus. In dit gedeelte
van de les richten we ons op zinnebeelden en beeldspraak in het Oude Testament.
Die beeldspraak komt vaak in de vorm van mensen, voorwerpen, gebeurtenissen
en omstandigheden tot uiting (zet deze categorieën desgewenst op het bord).
Neem de volgende lijst met tekstverwijzingen over op het bord of deel ze als
uitreikblad uit:

Zinnebeelden, afschaduwingen en symbolen van
Jezus de Christus

Zinnebeelden, afschaduwingen en symbolen van
Christus in het Oude Testament

Vervulling in het leven
van Christus

Genesis 22:1–14 Johannes 3:16; 19:16–18;
Jakob 4:4–5

Exodus 3:7–8, 10–12 Mattheüs 1:21; 2 Nephi 6:17

Exodus 12:3, 5–7, 13–14, 46 Johannes 1:29; 19:14, 31–36;
1 Petrus 1:18–19

Exodus 16:14–15, 18 Johannes 6:5–10, 48–51

Leviticus 8:15, 30; 17:11 Hebreeën 9:22; 13:12

Leviticus 16:2–6, 17 Hebreeën 9:6–12; 10:11–12

Leviticus 22:19–22 Hebreeën 9:14; Leer en
Verbonden 20:22

Numeri 21:4–9 Johannes 3:14–15;
Helaman 8:13–15

Jona 1:17; 2:10 Mattheüs 12:38–40

Wijs elke reeks Schriftteksten aan een of meer cursisten toe. Laat ze die teksten
bestuderen en zich erop voorbereiden de symboliek in het Oude Testament uit te
leggen en hoe die naar Jezus Christus verwijst. Vraag de cursisten na verloop van
tijd naar hun bevindingen.

Als er voldoende tijd is, kunt u eventueel enkele symbolen van Christus
behandelen die ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen
noemt in zijn artikel ‘In dit Heilige Land’ (De Ster, februari 1991, 10–19).

LES 6

24



Bespreek de volgende vragen klassikaal:

• Waarom zouden alle dingen zijn geschapen als symbool van de Heiland of om
naar Hem te verwijzen?

• Waarom is het waardevol om voortdurend te blijven ontdekken hoe alle dingen
van Jezus Christus getuigen? (Zie erop toe dat de cursisten het volgende
beginsel begrijpen: We kunnen meer over Jezus Christus leren als we de
beeldspraak, zinnebeelden en symbolen die van Hem getuigen gaan
herkennen.)

• Hoe heeft iets wat de Heiland symboliseert je geloof in Hem versterkt?

• Wat kun je doen om Christus te herkennen in de symbolen die we
ontvangen hebben?

2 Nephi 11:2–6
Symbolen en zinnebeelden van Christus in evangelieverbonden en -verordeningen
Leg uit dat dit segment van de les over een ander aspect van het evangelie van
Jezus Christus met symbolen en zinnebeelden van Christus gaat. Vraag de
cursisten 2 Nephi 11:2–6 door te nemen en te letten op waar Nephi zich in
verlustigde. Laat ze hun bevindingen desgewenst markeren.

• Waar verheugde Nephi zich in?

Wijs op de zinsnede ‘de verbonden des Heren’ in vers 5. Leg uit dat verbonden en
verordeningen een belangrijk onderdeel van het eeuwige evangelie van Jezus
Christus zijn. Er zijn veel elementen van verbonden en verordeningen die
symbolisch zijn en ons iets over Jezus Christus leren en ons tot Hem leiden. Laat
het volgende citaat van ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum
der Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Elke door God ingestelde verordening of verrichting, elk offer, elke symboliek en
gelijkenis, alles wat God ooit aan zijn volk gegeven heeft — alles werd dusdanig
ingesteld en verordonneerd om van zijn Zoon te getuigen en het geloof van
gelovige mensen op Hem en op het verlossende werk te richten waartoe Hij
voorgeordend was.’ (The Promised Messiah:The First Coming of Christ
[1978], 28).

• Welke leer of welk beginsel spreekt uit dit citaat? (Mogelijk antwoord: we zien
symbolen van Christus in evangelieverordeningen als we erop letten.

• Hoe kan deze kennis van nut zijn als we aan evangelieverordeningen
deelnemen?

Vraag de cursisten om Romeinen 6:3–6 en 3 Nephi 18:7, 11 te bestuderen en te
letten op symbolen die naar de Heiland verwijzen. Vraag dan:

• Op welke manieren leren we door evangelieverbonden of -verordeningen iets
over de Heiland en doen ze ons aan Hem denken?
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Stel de volgende of eendere vragen om de cursisten de waarheid en het belang van
zinnebeelden en symbolen van Christus te laten voelen:

• Welk symbool van de Heiland betekent veel voor je?

• Hoe zorg je ervoor dat je dit symbool opmerkt?

• Hoe is je inzicht in dit symbool van Christus je tot zegen?

Moedig de cursisten aan de beginselen in deze les toe te passen door ze te laten
opschrijven hoe ze zinnebeelden, afschaduwingen en symbolen van de Heiland in
de Schriften, de verordeningen van het evangelie en in hun dagelijks leven beter
kunnen herkennen. Moedig ze aan een dag in de nabije toekomst te kiezen waarop
ze bewust op afbeeldingen, voorwerpen of gebeurtenissen letten die hen aan de
Heiland doen denken. Moedig ze aan een lijst bij te houden van wat ze zoal
opmerken en hun lijst met iemand uit hun familie of vriendenkring of wellicht via
sociale media te delen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 11:2–6; Mozes 6:63.

• Russell M. Nelson, ‘In dit Heilige Land’ De Ster, februari 1991, 10–19.
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LES 7

Jezus Christus — Gods
eniggeboren Zoon in
het vlees

Inleiding
In tijden van weleer was het nieuws van de geboorte van de
Heiland een blijde boodschap die door velen verkondigd werd
— God had zijn Zoon gestuurd om de wereld te verlossen.
‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’
verklaart dat Jezus ‘de Eerstgeborene van de Vader, de

Eniggeboren Zoon in het vlees, de Verlosser van de wereld’ is.
(Liahona, april 2000, 2–3.) In deze les komen de cursisten
erachter waarom het cruciaal was dat Jezus uit een sterfelijke
moeder en een onsterfelijke Vader geboren moest worden.

Achtergrondinformatie
• Robert E. Wells, ‘Our Message to the World’, Ensign, november 1995, 65–66.

Lessuggesties
Mattheüs 1:18–24; Lukas 1:26–35; Mosiah 3:7–8
‘Eniggeborene van de Vader’

Begin de les met het vertonen van de video ‘De geboorte van Jezus
Christus’ (2:59). (Download en bekijk de video vóór de les.)

Na de video vraagt u:

• Welke aspecten van de geboorte van de Heiland zijn belangrijk voor je
en waarom?

Vertel de cursisten dat ze in deze les een aspect van de geboorte van Jezus Christus
gaan bespreken waardoor we pas echt beseffen waarom de Heiland in staat was
zijn rol in het plan van onze hemelse Vader te vervullen.

Laat een cursist Mattheüs 1:18–19 voorlezen en vraag de klas zich de situatie in
deze verzen voor te stellen. (Noot: visualiseren is een Schriftstudiemethode
waardoor een verhaal in de Schriften als het ware tot leven komt.) Vraag de
cursisten vervolgens hoe ze zich zouden voelen als zij zich in een vergelijkbare
situatie als Jozef bevonden. Vraag de cursisten om Mattheüs 1:20–24 door te lezen
en aan te geven waarom Jozef besloot Maria niet ‘onopgemerkt [te] verlaten’
(vers 19), ofwel zijn verloving of ondertrouw met Maria buiten de openbaarheid
nietig te laten verklaren. (Noot: de cursisten krijgen meer begrip van de Schriften
als u moeilijke woorden en uitdrukkingen toelicht. Deze verzen kunt u als volgt
toelichten: (1) de naam Jezus [Yeshua in het Aramees] betekent ‘Jehova is heil’ of
‘Jehova redt’; (2) de Schrifttekst waarnaar verwezen wordt in Mattheüs 1:22–23 is
Jesaja 7:14; en (3) de naam Immanuel betekent ‘God met ons’.)
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Laat een cursist Lukas 1:26–30 voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en te letten
op wat er over Maria wordt gezegd. Vraag de cursisten naar hun bevindingen.
Vraag vervolgens een cursist Lukas 1:31–35 voor te lezen terwijl de klas
meeleest. Vraag:

• Hoe bevestigen deze verzen wie de Vader van Jezus is?

Teken het volgende schema op het bord:

Stel iemand uit de klas de volgende vragen:

• Welke trekken heb je van je vader geërfd? Welke trekken heb je van je
moeder geërfd?

Zet de antwoorden van de cursist op het bord (zie het getoonde voorbeeld):

Veeg het vorige schema uit en teken het volgende op het bord:
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Laat het volgende citaat van ouderling James E. Talmage (1862–1933) van het
Quorum der Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Dat Kind, dat uit Maria zou worden geboren, was door Elohim, de eeuwige
Vader, verwekt, niet met schending van een natuurwet maar overeenkomstig een
hogere manifestatie daarvan; […] In zijn wezen werden de machten van het
Godschap en de hoedanigheid en mogelijkheden van de sterfelijkheid verenigd,
en wel door de gebruikelijke werking van de fundamentele wet van overerving,
door God verklaard, door de wetenschap aangetoond en door de wijsbegeerte

onderschreven, dat levende wezens zich volgens hun eigen soort voortplanten. Het Kind Jezus
zou de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke eigenschappen, trekken en vermogens erven die
zijn ouders kenmerkten — de een onsterfelijke en verheerlijkt — God, de ander menselijk een
vrouw.’ (Jesus the Christ, 3e editie [1916], 81.)

• Welke belangrijke eigenschappen erfde de Heiland van beide ouders?

Zet tijdens de antwoorden van de cursisten onder ‘Maria’ de eigenschappen die
Jezus Christus van zijn moeder erfde op het bord (zoals de sterfelijkheid — het
vermogen om pijn te ondergaan en om te sterven). Noteer onder ‘hemelse Vader’
de eigenschappen die Jezus van zijn Vader erfde (zoals de machten van het
Godschap — onsterfelijkheid of het vermogen om voor altijd te leven; zie Johannes
10:17–18).

Laat vervolgens een cursist Mosiah 3:7–8 voorlezen. Vraag:

• Waarom had de Heiland de vermogens van zowel de sterfelijkheid als
onsterfelijkheid nodig om de verzoening tot stand te brengen? (Uit de
antwoorden van de cursisten moet blijken dat ze de volgende waarheid
begrijpen: Als de eniggeboren Zoon van God in het vlees was Jezus
Christus in staat het zoenoffer te volbrengen, waarvoor Hij meer moest
verdragen dan een sterveling dat kon, en waardoor Hij zijn rol in het plan
van onze hemelse Vader vervulde. Daarnaast had Jezus macht over de
dood, zodat Hij het vermogen had om uit de dood op te staan. Zie erop toe
dat de cursisten begrijpen dat als Jezus Christus uit twee sterfelijke ouders
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geboren zou zijn, Hij de dood niet had kunnen overwinnen en de oneindige
pijn en foltering van de verzoening niet had kunnen doorstaan. Als Hij uit twee
onsterfelijke ouders geboren was, zou Hij niet aan lichamelijk lijden en de dood
onderhevig geweest zijn.)

Zet deze cruciale leer verder kracht bij door elke cursist een kopie van het volgende
citaat van ouderling Robert E. Wells van de Zeventig te geven, met voldoende tijd
om het te lezen en te overpeinzen:

‘Het goddelijke Zoonschap van Jezus Christus […] is de basis van ons begrip van
het hele heilsplan. Hij is de eerstgeboren Zoon van de Vader in het voorsterfelijk
bestaan en de eniggeboren Zoon van de Vader op aarde. God de eeuwige Vader
is de letterlijke Ouder van onze Heer en Heiland Jezus Christus en van zijn andere
geestkinderen. […]

‘Het “goddelijke Zoonschap” omvat ook de benaming “eniggeboren Zoon in het
vlees”. […] Deze titel geeft aan dat Jezus’ stoffelijke lichaam verwekt is door een sterfelijke
moeder en een onsterfelijke, eeuwige Vader; dit feit is een van de pijlers van de verzoening, een
verheven daad die een gewoon mens niet had kunnen volbrengen. Christus had de macht om
zijn leven af te leggen en het weer op te nemen omdat Hij de onsterfelijkheid van zijn hemelse
Vader in Zich had. Door Maria, zijn moeder, droeg Christus ook de sterfelijkheid, of de macht om
te sterven, in Zich.

‘Deze oneindige verzoening van Christus en zijn goddelijke Zoonschap vormen samen de
allerbelangrijkste leerstelling van het hele christendom.’ (“Our Message to the World,” Ensign,
november 1995, 65).

Besluit dit gedeelte van de les met het stellen van de volgende vragen:

• Hoe kunnen je vertrouwen en geloof in de Heiland toenemen als je de
eigenschappen herkent die Jezus van Maria geërfd heeft?

• Hoe kunnen je vertrouwen en geloof in de Heiland toenemen als je de
eigenschappen herkent die Jezus van zijn hemelse Vader geërfd heeft?

1 Nephi 11:13–21
Nephi zag de goedgunstigheid van God
Vertel de cursisten dat we in het Boek van Mormon lezen dat Nephi een visioen
zag waarin hij over de ouders van Jezus Christus leerde. Maar we kunnen nog meer
uit zijn visioen halen. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 1 Nephi
11:13–21 voor te lezen. Laat de anderen in de klas meelezen en belangrijke
leerstellingen in deze passage benoemen. Leg uit dat het woord goedgunstigheid in
dit geval inhield dat de Zoon van God bereid was van een hogere naar een lagere
sfeer, staat of toestand af te dalen.

• Wat werd Nephi duidelijk over wie de ouders van Jezus Christus zouden
worden? (Maak de cursisten de volgende leer duidelijk: God, de eeuwige
Vader, en Maria zijn de ouders van de sterfelijke Jezus Christus.)

• Als je denkt aan de lessen in deze cursus tot nu toe, waaruit zou de
goedgunstigheid van Jezus Christus dan mede uit zijn geboorte blijken?
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Laat het volgende citaat van broeder Tad R. Callister, algemeen
zondagsschoolpresident, zien en door een cursist voorlezen:

‘God de Zoon verruilde zijn hemelse woning met alle celestiale pracht en praal
voor een aards verblijf met alle primitieve omstandigheden van dien. Hij, “de
Koning des hemels” (Alma 5:50), “de almachtige Heer die regeert” (Mosiah 3:5),
verliet een troon om in een kribbe te belanden. Hij verruilde de heerschappij van
een god voor de afhankelijkheid van een baby. […] Die ruil was van een
ongeëvenaarde dimensie. […] De grote Jehova, schepper van ontelbare

werelden, oneindig in deugd en macht, deed in doeken gewikkeld en in een kribbe zijn intrede in
deze wereld.’ (The Infinite Atonement [2000], 64.)

Laat de cursisten inzien dat de goedgunstigheid van God de Vader eveneens uit de
geboorte van Jezus Christus blijkt. Lees daartoe het volgende citaat van ouderling
Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘De goedgunstigheid van God (ofwel de Vader) blijkt uit het feit dat Hij, een
verheven, volmaakt, verheerlijkt Persoon, de persoonlijke en letterlijke Vader van
een sterfelijke Nazaat geboren uit een sterfelijke vrouw werd.’ (Mormon Doctrine,
2e editie [1966], 155.)

Vraag de cursisten tot slot naar hun gedachten en gevoelens over en voor de
Heiland terwijl ze zijn goedgunstigheid en de wonderlijke aard van zijn geboorte
overdenken. Vraag wie zijn of haar getuigenis van de Heiland wil geven om de les
van vandaag mee te besluiten.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 1:18–24; Lukas 1:26–35; Johannes 10:17–18; 1Nephi 11:13–21; Mosiah

3:7–8.

• Robert E. Wells, ‘Our Message to the World’, Ensign, november 1995, 65–66.
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LES 8

Jezus Christus vervulde alle
gerechtigheid

Inleiding
Jezus Christus leidde een volmaakt leven door Zich in alles
aan de wil van onze hemelse Vader te onderwerpen.
Hedendaagse profeten hebben getuigd: ‘Hoewel zondeloos,
liet [Jezus Christus] Zich niettemin dopen om alle
gerechtigheid te vervullen.’ (‘De levende Christus: het
getuigenis van de apostelen’, Liahona, april 2000, 2.) Net

zoals de Heiland vervullen we gerechtigheid als we ons aan
de verordeningen en verbonden van het eeuwige evangelie
onderwerpen. In deze les zien we hoe de Heiland Zich aan
het eeuwige evangelie onderwierp en hoe we zijn voorbeeld
kunnen volgen.

Achtergrondinformatie
• Robert D. Hales, ‘Het doopverbond: in het koninkrijk en van het koninkrijk

zijn’, Liahona, januari 2001, 6–9.

Lessuggesties
Mattheüs 3:13–17; 2 Nephi 31:4–9
De doop van Jezus Christus
Laat de cursisten over de volgende situatie nadenken:

In een gesprek met iemand uit je vriendenkring komt het onderwerp van de doop
ter sprake. Nadat je uitlegt waarom we ons laten dopen, vraagt je vriend of
vriendin: ‘Ik snap dat we ons laten dopen om van zonde gereinigd te worden. Maar
Jezus was volmaakt; Hij had geen zonden. Waarom liet Hij Zich dan dopen?’

Laat de cursisten even over die vraag nadenken en er daarna op reageren.

Laat een cursist na een korte bespreking Mattheüs 3:13–17 voorlezen, of
vertoon ‘De doop van Jezus’ (2:55) uit Bijbelvideo’s: Het leven van Jezus

Christus. (Download en bekijk de video vóór de les.) Vraag de cursisten in hun
Schriften mee te lezen als u de video vertoont.

Na de video vraagt u:

• Welke reden gaf Jezus voor zijn doop? (Zet desgewenst de volgende leerstelling
op het bord: Jezus Christus liet Zich dopen om alle gerechtigheid te
vervullen.)

• Wat zou het betekenen dat Jezus Zich liet dopen om ‘alle gerechtigheid te
vervullen’? (Mattheüs 3:15.)

Geef de cursisten de tijd om in hun Schriften antwoord op deze vraag te vinden.
Vraag ze desgewenst 2 Nephi 31:4–9 in de kantlijn te noteren naast Mattheüs 3:15.
Vraag de cursisten om 2 Nephi 31:5–6 door te lezen en te letten op de vraag die
Nephi stelde. Leg na voldoende tijd uit dat Nephi die vraag beantwoordde in 2
Nephi 31:7–9. Vraag een cursist die verzen voor te lezen en laat de klas meelezen
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en aangeven in welke opzichten de Heiland alle gerechtigheid vervulde door Zich
te laten dopen. Laat ze hun bevindingen desgewenst markeren. Laat de cursisten
vertellen wat ze gevonden hebben en zet de volgende uitspraken op het bord:

Hij verootmoedigde Zich voor de Vader.

Hij getuigde tot de Vader dat Hij zijn geboden wilde gehoorzamen.

Hij toonde de mensenkinderen de poort waardoor zij het celestiale koninkrijk
kunnen binnengaan.

Hij hield ons het voorbeeld voor.

(Noot: deze activiteit laat de cursisten oefenen om opsommingen te maken,
waardoor ze belangrijke punten die de schrijver wil beklemtonen eerder
herkennen.)

Herinner de cursisten aan de vraag die Nephi stelde (zie vers 6). Vraag dan:

• In welke opzichten is de doop van Jezus Christus op basis van de punten op het
bord voor ons een voorbeeld van wat gerechtigheid of rechtschapenheid
inhoudt?

Zie erop toe dat de cursisten de volgende ideeën benoemen en bespreken (vervang
eventueel de punten op het bord):

Rechtschapenheid betekent ons ootmoedig aan de wil van de Vader
onderwerpen.

Rechtschapenheid betekent een verbond met de Vader sluiten om zijn
geboden te onderhouden.

Rechtschapenheid betekent de verlossende verordeningen ontvangen.

Rechtschapenheid betekent het voorbeeld van Jezus Christus volgen.

Vraag de klas:

• Hoe kunnen wij zelf Jezus’ voorbeeld van rechtschapenheid volgen?

Getuig tot de klas dat Jezus, net als wij, aan alle voorwaarden van het plan van
onze hemelse Vader onderhevig was. Zijn volmaakte leven is ons tot voorbeeld om
na te volgen.

2 Nephi 31:10–21
Het voorbeeld van de Heiland volgen
Vraag een cursist 2 Nephi 31:10–12 voor te lezen. Vraag de klas:

• In vers 10 staat een uitnodiging die de Heiland aan ons allemaal verstrekt
heeft. Welke?
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• Wat moeten we volgens de woorden van Jezus in die verzen doen om Hem
te volgen?

Vraag de cursisten om 2 Nephi 31:16–17 door te lezen. Vraag dan:

• Wat moeten we nog meer doen om het voorbeeld van de Heiland te volgen?

• Wat betekent het om tot het einde te volharden en ‘het voorbeeld van de Zoon
van de levende God’ te volgen? (Vs. 16.) (Wijs eventueel naar het woord doen in
vers 17. Beklemtoon ook het volgende beginsel: Als we het voorbeeld van
Jezus Christus volgen, kunnen we alle gerechtigheid vervullen, zoals Hij
dat deed.

Leg de cursisten uit dat de Schriftteksten die ze in 2 Nephi 31 gelezen hebben de
essentie van het eeuwig evangelie bevatten, dat onze hemelse Vader vóór de
schepping van de wereld beraamd heeft.

Vraag de cursisten om Romeinen 6:3–6 te analyseren en te zoeken naar
kernwoorden of zinsneden die bevestigen dat het voorbeeld van Jezus Christus
volgen meer vereist dan de doop alleen. Laat de cursisten hun bevindingen
desgewenst markeren.

Geef de cursisten een kopie van het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales
van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat ze het doorlezen: Vraag ze na te
denken welke invloed hun eigen doop op hen gehad heeft.

‘Als we ons doopverbond en de gave van de Heilige Geest begrijpen, zal dat ons
leven veranderen en wijden we onze volledige getrouwheid aan het koninkrijk
van God toe. Wanneer er verleidingen op ons pad komen, zal de Heilige Geest
ons, als we luisteren, eraan herinneren dat we beloofd hebben de Heiland
indachtig te zijn en de geboden van God te onderhouden. […]

‘Als wij het voorbeeld van Jezus volgen, laten wij ook zien dat we ons zullen
bekeren en de geboden van onze Vader in de hemel gehoorzaam zullen onderhouden. We
vernederen ons met een gebroken hart en een verslagen geest door onze zonden te erkennen en
vergeving voor onze overtredingen te vragen (zie 3 Nephi 9:20). We sluiten een verbond dat we
gewillig zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen en Hem altijd indachtig te zijn. […]

‘[…] Ik bid dat wij, als lid van zijn koninkrijk, allemaal zullen begrijpen dat onze doop en
bevestiging de poort is naar zijn koninkrijk. Als we er binnen gaan, sluiten we een verbond dat
we van zijn koninkrijk zullen zijn — voor altijd!’ (‘Het doopverbond: in het koninkrijk en van het
koninkrijk zijn’, Liahona, januari 2001, 7–8, 9.)

Vraag de cursisten:

• Hoe ben je door je doop Jezus Christus’ voorbeeld in het vervullen van alle
gerechtigheid gaan volgen?

Laat de cursisten bedenken in welke mate ze aan de normen van rechtschapenheid
voldoen die de Heiland bij zijn doop aan de dag legde. Vraag de cursisten te
bedenken wat ze nog meer kunnen doen om hun gehoorzaamheid aan hun
hemelse Vader te tonen.
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Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 3:13–17; 2 Nephi 31:4–21.

• Robert D. Hales, ‘Het doopverbond: in het koninkrijk en van het koninkrijk
zijn’, Liahona, januari 2001, 6–9.
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LES 9

De diepgaande invloed van
de Heiland

Inleiding
In ‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’,
wordt door kerkleiders verklaard: ‘Wij getuigen dat [de
Heiland] 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.’ (Liahona, april 2000, 2.) In deze les zal duidelijk

worden dat de Heiland onvergelijkbaar is omdat Hij onder
meer zondeloos en volmaakt onderworpen aan zijn hemelse
Vader is. De cursisten zullen bij hun studie van de interactie
met de Samaritaanse vrouw bij de bron tevens de
diepgaande invloed zien die Hij op ieder kan hebben die zijn
of haar hart voor Hem openstelt.

Lessuggesties
Mattheüs 4:1–11; 2 Korinthe 5:21; Hebreeën 2:17–18; 4:15–16; Leer en
Verbonden 20:22
Jezus Christus leidde een zondeloos leven
Begin de les door mijn wil en Gods wil op het bord te schrijven. Laat een cursist
Johannes 6:38 voorlezen en vraag de cursisten mee te lezen en te letten op hoe
vaak Jezus ‘mijn wil’-keuzes maakte. Laat de cursisten bedenken hoeveel keuzes ze
de laatste tijd gemaakt hebben die onder de categorie ‘mijn wil’ en hoeveel er
onder de categorie ‘Gods wil’ vallen.

Vertel de cursisten dat Jezus na zijn doop door Satan verzocht werd dingen te doen
die onder de categorie ‘mijn wil’ vallen. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers
voor te lezen uit Mattheüs 4:1–11. Laat de klas meelezen en letten op hoe Jezus
Christus verleidingen weerstond. (Wijs er desgewenst op dat de Bijbelvertaling van
Joseph Smith van Mattheüs 4:1–11 verduidelijkt dat de Geest en niet Satan Jezus
op de dakrand van de tempel stelde [zie vers 5] en Hem voorts naar een hoge berg
meenam [zie vers 8]. Nadat de Geest Jezus naar die plaatsen meegenomen had,
kwam de duivel Hem in verzoeking brengen.)

• Wat viel je op aan de reactie van de Heiland op Satans verleidingen?

• Wat leer je van het voorbeeld van de Heiland in deze verzen?

• In welk opzicht lijken de verleidingen waarin de Heiland werd gebracht op die
van ons?

Toon en lees het volgende citaat van president David O. McKay (1873–1970) over
de verleidingen waarin Jezus in de woestijn gebracht werd:
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‘Vrijwel elke verleiding waar u en ik mee te maken krijgen, komt in een van die
vormen. Deel ze in en u zult merken dat vrijwel iedere verleiding waardoor u en
ik een smet oplopen, hoe klein dan ook, tot ons komt als (1) een verleiding van
vleselijke begeerte; (2) toegeven aan de hoogmoed en wijze en ijdelheid van wie
van de dingen van God vervreemd zijn; of (3) een bevrediging van de hartstocht,
of een verlangen naar de rijkdommen van de wereld, of macht onder de mensen’

(‘Unspotted from the World’, Ensign, augustus 2009, 27.)

Laat een cursist Hebreeën 2:17–18; 4:15–16 voorlezen. Laat een andere cursist Leer
en Verbonden 20:22 voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en overeenkomsten
tussen de twee passages vast te stellen. Stel dan de volgende vragen:

• Waarom moest Jezus in verleiding worden gebracht?

• Waarom is het belangrijk om in te zien dat Jezus Christus aan dezelfde soort
verleidingen blootgesteld werd als wij nu?

Vertel de cursisten dat de les van vandaag zich onder meer richt op het
onvergelijkbare leven van de Heiland. Vraag de klas in welk opzicht de tot nu toe
behandelde Schriftteksten in de les één aspect van het onvergelijkbare leven van de
Heiland illustreren. (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk: Jezus
Christus leidde een onvergelijkbaar leven omdat Hij nooit aan verleiding
toegaf of zondigde.

Laat het volgende citaat van president Howard W. Hunter (1907–1995) zien en
door een cursist voorlezen:

‘Het is belangrijk om te bedenken dat Jezus kon zondigen, dat Hij had kunnen
toegeven, dat het levens- en heilsplan verijdeld had kunnen worden, maar dat Hij
standvastig bleef. Als Hij geen mogelijkheid had gehad om aan de verleiding van
Satan toe te geven, zou er geen echte beproeving geweest zijn, en zou het
resultaat geen echte overwinning geweest zijn. […] Hij was volmaakt en
zondeloos, niet omdat Hij dat moest zijn, maar omdat Hij dat duidelijk en

vastbesloten wilde zijn’ (‘The Temptations of Christ’, Ensign, november 1976, 19.)

Vraag de cursisten Lukas 22:42, 44 en 3 Nephi 11:11 door te lezen en te letten op
een eigenschap van Jezus Christus die nog een voorbeeld van zijn onvergelijkbare
leven is. (De cursisten dienen de onderworpenheid van de Heiland aan de wil van
de Vader op te merken.)

Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) zien en door
een cursist voorlezen:

‘Hij leed de pijnen van alle mensen in Gethsémané zodat zij niet hoeven te lijden
als zij zich bekeren.

‘Hij onderwierp Zich zonder klacht of wraakgevoelens aan vernedering en
beledigingen door zijn vijanden.
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‘En tot slot verduurde Hij de zweepslagen en de brute smaad van het kruis. Toen pas gaf Hij Zich
vrijwillig over aan de dood. […]

‘Hij was volmaakt gehoorzaam aan onze hemelse Vader.’ (‘Jesus Christ: Our Savior and
Redeemer’, Ensign, november 1983, 7, 8.)

Stel daarna de volgende vragen:

• Waarom was het in het heilsplan van onze hemelse Vader nodig dat Jezus
volmaakt zondeloos en volmaakt onderworpen aan de wil van zijn hemelse
Vader was? (De strekking van de uiteenlopende antwoorden van de cursisten
dient in elk geval de volgende waarheid te omvatten: Het heilsplan vereiste
dat Jezus volmaakt gehoorzaam moest zijn om de verzoening tot stand te
brengen.

• Hoe wordt je geloof gesterkt door het besef dat Jezus Christus volmaakt
zondeloos en gehoorzaam aan de wil van onze hemelse Vader was?
(Beklemtoon bij de antwoorden van de cursisten dat we kracht kunnen
ontvangen om verleidingen te weerstaan en gehoorzaam te zijn als we er
volgens het voorbeeld van Jezus Christus naar streven de wil van de
Vader in plaats van onze eigen wil te doen.)

Johannes 4:1–29
De diepgaande invloed van de Heiland
Toon of zet de volgende zin op het bord uit ‘De levende Christus: het getuigenis
van de apostelen’ (Liahona, april 2000, 2):

‘Geen ander heeft zo’n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde geleefd
hebben en nog zullen leven.’

Stel de volgende vraag om de cursisten over die woorden te laten nadenken:

• Welke eigenschappen had Jezus Christus waardoor Hij zo’n invloed kan hebben
op allen die geleefd hebben en nog zullen leven?

Vertel de cursisten dat Jezus gedurende zijn aardse bediening onder meer een
Samaritaanse vrouw diepgaand beïnvloedde. Laat de cursisten in hun studiewijzers
informatie over Samaritanen opzoeken (zie Bible Dictionary, ‘Samaritans’; Gids bij
de Schriften, ‘Samaritanen’; scriptures.lds.org). Vat Johannes 4:1–8 samen en laat
een cursist daarna Johannes 4:9 voorlezen. Wijs erop dat de reactie van de vrouw
aan Jezus iets over de vijandigheid tussen Joden en Samaritanen in die tijd onthult.
Vraag de cursisten vervolgens Johannes 4:10–15 door te lezen. Stel na voldoende
tijd de volgende vragen:

• Hoe zou je de interactie tussen Jezus en de vrouw kenmerken?

• Wat bood Jezus haar aan?
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Laat een cursist Johannes 4:16–19 voorlezen terwijl de rest van de klas meeleest en
zich voorstelt hoe het zou zijn geweest om de vrouw in dit gesprek te zijn. (Noot:
visualiseren kan een verhaal uit de Schriften tot leven brengen.) Stel dan de
volgende vragen:

• Wat zou er door je heen gegaan zijn als je de Samaritaanse vrouw
was? Waarom?

• Waaruit blijkt dat Jezus invloed op haar had? (Wijs op de titels waarmee de
vrouw Hem achtereenvolgens aansprak: ‘Jood’ vers 9]; ‘Mijnheer’ [de verzen 11,
15]; en daarna ‘profeet’ [vers 19].)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Johannes 4:20–29 voor te lezen.
Vraag de klas naar de titels van de Heiland in vers 25 en vers 29. Laat de cursisten
even nadenken en daarna de volgende vraag beantwoorden:

• Wat deed de Heiland in deze korte tijd waardoor de vrouw Hem niet meer
beschouwde als slechts ‘een Jood’ (vers 9) maar als ‘de Christus’ (vers 29)?
(Vraag de cursisten naar hun bevindingen over deze passages. Hun antwoorden
kunnen onder andere bestaan uit: Hij toonde haar respect, Hij zette
leerstellingen voor haar uiteen, Hij onderwees haar op een manier dat de
Heilige Geest tot haar zou getuigen, Hij openbaarde verborgen dingen over
haar en Hij richtte zijn aandacht op haar.)

• Wat leren we uit het verhaal van de Heiland en de Samaritaanse vrouw over de
gevoelens van de Heiland voor jou en de invloed die Hij op je kan hebben?

• Hoe heb je de invloed van de Heiland op jezelf of op iemand die je kent
ervaren? Wat heeft de invloed van de Heiland voor gevolgen gehad?

• Wat ga je doen om de invloed van de Heiland op je leven beter te herkennen en
erdoor te veranderen?

Getuig dat de Heiland een diepgaande invloed op ons zal hebben als wij ons aan
Hem overgeven. We worden het meest door de Heiland beïnvloed als we toelaten
dat de macht van zijn zoenoffer ons reinigt, opbeurt en verandert. Laat de cursisten
bedenken hoe ze hun dankbaarheid aan de Heiland kunnen tonen voor zijn
invloed op hen. Vraag ze te handelen naar wat ze voelen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Korinthe 5:21; Hebreeën 2:17–18; 4:15–16; Leer en Verbonden 20:22;

Mattheüs 4:1–11; Lukas 22:42, 44; Johannes 6:38; 3 Nephi 11:11; Johannes
4:1–29.
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LES 10

Kom dan en volg Mij
Inleiding
Jezus Christus heeft verklaard: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven’ (Johannes 14:6). ‘[Jezus’] weg is het pad dat
leidt tot geluk in dit leven en tot het eeuwige leven in de
wereld hierna.’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’, Liahona, april 2000, 3.) In deze les staat de

uitnodiging van Jezus Christus tot allen centraal om Hem te
volgen en zijn discipel te zijn. In deze les leren we ook wat
het betekent om het pad van het discipelschap te
bewandelen.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Het pad van het discipelschap’, Liahona, mei 2009, 75–78.

• Joseph B. Wirthlin, ‘Volg Mij’, Liahona, juli 2002, 15–18.

Lessuggesties
Johannes 1:35–47; 2 Nephi 26:33; Alma 5:33–34
Jezus Christus nodigt allen uit om zijn discipel te zijn
Vraag een cursist in het kort te vertellen over een keer dat hij of zij onderweg naar
een bestemming de verkeerde afslag nam of de verkeerde weg volgde. Laat de
cursisten vervolgens Johannes 14:6 lezen en de leerstelling die Jezus in dit vers
uiteenzet in hun eigen woorden weergeven. (De strekking van de woorden van de
cursisten dient het volgende te omvatten: de enige weg om bij onze hemelse
Vader terug te keren is door Jezus Christus te volgen.)

Vertel de cursisten dat Jezus Christus na zijn doop en verzoeking in de woestijn
anderen uitnodigde om Hem te volgen. Zij die ervoor kozen de Heiland toen en nu
te volgen, worden discipelen genoemd. Laat de cursisten in Johannes 1:35–47
aanduiden hoe enkele van de eerste discipelen van de Heiland heetten en wat hen
ertoe bewoog Hem te volgen.

Laat de volgende uitspraak van president James E. Faust (1920–2007) van het
Eerste Presidium zien, en laat een cursist die voorlezen:

‘De woorden discipel en discipline komen beide van hetzelfde Latijnse woord:
discipulus, wat leerling betekent. Dat duidt op oefening of training. Zelfdiscipline
en zelfbeheersing zijn onveranderlijke, blijvende eigenschappen van de
volgelingen van Jezus. […]

‘Wat houdt discipelschap in? Het houdt vooral gehoorzaamheid aan de Heiland
in.’ (‘Discipelschap’, Liahona, november 2006, 20.)

• Wat impliceert deze definitie van discipelschap over hoe het leven van de eerste
discipelen van Jezus Christus er mogelijk heeft uitgezien?
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Laat de cursisten 2 Nephi 26:33 en Alma 5:33–34 lezen en vergelijken om te zien
wie Jezus nog meer uitnodigde om tot Hem te komen. Bespreek dan de
volgende vragen:

• Wat staat er in deze teksten over de uitnodiging van de Heiland om tot Hem te
komen? (Zet na de antwoorden van de cursisten de volgende waarheid op het
bord: Jezus Christus nodigt alle mensen uit om tot Hem te komen en zijn
discipel te zijn.)

• Wat beloofde de Heiland volgens Alma aan wie de uitnodiging aanvaarden om
tot Hem te komen?

• Wat betekenen die beloften voor jou?

Mattheüs 4:18–22; Lukas 5:11; 9:57–62; 14:25–33
Een discipel van Jezus Christus zijn
Verdeel de cursisten in tweetallen. Vraag ze Mattheüs 4:18–22 en Lukas 5:11 te
bestuderen en de offers te benoemen die sommige eerste discipelen van Jezus
Christus brachten door gehoor te geven aan zijn oproep om Hem te volgen.
Bespreek de volgende vragen:

• Hoe zou je de reactie van die eerste discipelen op de opdracht van de Heiland
om Hem te volgen beschrijven? (Bespreek de betekenis van woorden en
zinsneden zoals ‘lieten meteen de netten achter’ en ‘lieten alles achter’.)

• Welke belangrijke waarheden haal je uit deze teksten over wat het betekent om
een discipel van Jezus Christus te zijn? (Zet na de antwoorden van de cursisten
de volgende waarheid op het bord: Discipelschap van Jezus Christus vereist
gehoorzaamheid en opoffering.)

Geef de cursisten een kopie van het volgende citaat van ouderling Joseph B.
Wirthlin (1917–2008) van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat het door een
cursist voorlezen:

‘Een net is in het algemeen een middel om iets mee te vangen. In […]
belangrijkere zin kunnen we een net definiëren als alles wat ons verleidt, of ons
verhindert de oproep van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, te volgen.

‘In die zin kan ons werk een net zijn, of onze hobby’s, onze pleziertjes en vooral
onze verleidingen en zonden. Kortom, een net kan alles zijn dat ons wegtrekt van
onze relatie met onze hemelse Vader of van zijn herstelde kerk. […]

‘Het is onmogelijk de vele netten op te noemen die ons kunnen verstrikken en ons ervan
weerhouden de Heiland te volgen. Maar als we oprecht zijn in ons verlangen Hem te volgen,
moeten we de verstrikkende netten van de wereld terstond verlaten en Hem volgen.

‘[…] Onze tijd wordt zo gemakkelijk gevuld met afspraken, bijeenkomsten en taken. We kunnen
heel gemakkelijk in een zo groot aantal netten gevangen raken dat zelfs de gedachte om eruit los
te breken al bedreigend en beangstigend kan zijn.

Soms hebben we het gevoel dat we belangrijker worden naarmate we het drukker hebben —
alsof de mate van onze drukte onze waarde bepaalt. Broeders en zusters, we kunnen een heel
leven vullen door in een koortsachtig tempo rond te rennen en hele lijsten af te strepen met
zaken die uiteindelijk niet echt van belang zijn.
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‘Dat we veel doen, is misschien niet zo belangrijk. Dat we de energie van ons verstand, ons hart
en onze ziel op zaken van eeuwig belang richten — dat is essentieel.’ (‘Volg Mij’, Liahona, mei
2002, 15–16.)

• Als de vissen, netten en schepen die de vissers achterlieten hun aardse zorgen
voorstellen, welke dingen kan de Heer dan aan jou vragen om aan de kant te
zetten zodat je Hem kunt volgen?

• Waarom zijn aardse zorgen soms moeilijk achter te laten?

• Hoe kan iemand herkennen of hij of zij in de soort netten verstrikt is waar
ouderling Wirthlin over sprak?

Vraag de cursisten wanneer ze aan een oproep van de Heiland om Hem te volgen
gehoor hebben gegeven (misschien door oude gewoonten achter zich te laten of
door een roeping in de kerk te aanvaarden). Vraag dan:

• Hoe is je reactie op die oproep je tot zegen geweest?

Laat de volgende tekstverwijzingen en vragen zien of schrijf ze op het bord:

Lukas 9:57–62: Wat kan ons belemmeren om de Heiland te volgen?

Lukas 14:25–27, 33: Wat vraagt de Heiland van zijn discipelen?

Lukas 14:28–32: Wat heeft het woord voltooien met de vereisten van het
discipelschap te maken?

Deel de klas op in drie groepen en laat iedere groep een van de teksten en de
bijbehorende vraag bestuderen. Vraag de cursisten na verloop van tijd hoe de
gelezen tekst antwoord op hun vraag geeft. Stel na het bespreken van de drie
teksten de vraag:

• Welke vereiste van het discipelschap wordt door de gelijkenissen van de
Heiland geïllustreerd? (Maak de cursisten bij hun bespreking van deze vraag de
volgende waarheid duidelijk:Het discipelschap vereist onze voortdurende
bereidheid om alles achter te laten en Jezus Christus te volgen.

Leg uit dat het discipelschap weliswaar impliceert dat we onze toewijding en onze
vastberadenheid om de Heiland te volgen gestaag verdiepen, maar dat Hij niet
verlangt dat we harder lopen dan onze krachten toelaten (zie Mosiah 4:27).

Geef elke cursist het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het
Eerste Presidium en laat een van de cursisten het voorlezen:
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‘De eerste schrede op het pad van het discipelschap begint, gelukkig maar,
precies op de plek waar we ons bevinden! Er zijn geen vereisten vooraf om die
eerste stap te zetten. Het maakt niet uit of we arm of rijk zijn. Wij hoeven niet
geleerd, welbespraakt of intellectueel te zijn. Wij hoeven niet volmaakt of
welsprekend of zelfs welgemanierd te zijn.

‘U en ik kunnen het pad van het discipelschap vandaag nog inslaan. Laten wij
nederig zijn; laten wij met heel ons hart tot onze Vader in de hemel bidden en ons verlangen
uiten om dichter bij Hem te komen en van Hem te leren.

‘Heb geloof. Zoek en u zult vinden. Klop en de deur zal worden opengedaan [zie Mattheüs 7:7].
Dien de Heer door anderen te dienen. Neem actief deel in uw wijk of gemeente. Maak uw gezin
sterker door u voor te nemen volgens de beginselen van het evangelie te leven. Wees één van
hart en één van zin in uw huwelijk en in uw gezin.

‘Nu is de tijd om uw leven op orde te brengen zodat u een tempelaanbeveling kunt krijgen en
gebruiken. Nu is de tijd om zinvolle gezinsavonden te houden, om het woord van God te lezen en
ons in oprecht gebed tot onze hemelse Vader te richten. Nu is de tijd om ons hart te vullen met
dankbaarheid voor de herstelling van zijn kerk, voor levende profeten, het Boek van Mormon en
de macht van het priesterschap die ons tot zegen zijn. Nu is de tijd om het evangelie van Jezus
Christus te omarmen, zijn discipel te worden en in zijn wegen te wandelen.’ (‘Het pad van het
discipelschap, Liahona, mei 2009, 77.)

• Waar begint het pad van het discipelschap volgens president Uchtdorf?

• Wanneer is het volgens president Uchtdorf de tijd om het pad van het
discipelschap in te slaan?

Zet het volgende op het bord:

Nu is de tijd dat ik …

Laat de cursisten bedenken hoe ze die zin af kunnen maken met een manier
waarop ze in woord en daad een discipel van Jezus Christus gaan zijn. Moedig ze
aan meteen te handelen naar wat hun ook te binnen schiet, want die gedachte is
waarschijnlijk een ingeving van de Heilige Geest. Getuig dat de Heer hen zal
helpen zijn discipelen te zijn als zij de eerste stap zetten.

Leesstof voor de cursisten
• Johannes 1:35–47; 2 Nephi 26:33; Alma 5:33–34; Mattheüs 4:18–22; Lukas 5:11;

9:57–62; 14:25–33.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘Het pad van het discipelschap’, Liahona, mei 2009, 75–78.
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LES 11

Jezus Christus ging het land
door en deed goed

Inleiding
‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’
vermeldt dat ‘“[Jezus] is rondgegaan, weldoende”
(Handelingen 10:38, NBG), maar werd ervoor veracht’.
(Liahona, april 2000, 2.) Als discipelen van Jezus Christus
moeten we zijn voorbeeld in goeddoen volgen, ongeacht de
mogelijkheid van vervolging. In deze les bespreken de

cursisten waarom we mensen die ons omwille van ons geloof
onheus behandelen met dezelfde liefde en het respect dienen
te behandelen die Jezus zijn vervolgers toonde. Als we het
voorbeeld van de Heiland volgen, worden we met moed
gezegend om ons geloof na te leven en te verdedigen, en zijn
we in staat anderen dichter tot de Heer te brengen.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘Anderen liefhebben en omgaan met verschillen’, Liahona,

november 2014, 25–28.

• Jeffrey R. Holland, ‘De prijs — en de zegeningen — van het discipelschap’,
Liahona, mei 2014, 6–9.

• Robert D. Hales, ‘Christelijke moed: de prijs van het discipelschap’, Liahona,
november 2008, pp. 72–75.

Lessuggesties
Mattheüs 5:43–47; 9:9–13; 12:22–30; Markus 3:1–6; 11:15–19; Johannes
11:43–53
Jezus Christus werd vervolgd voor het goede dat Hij deed
Begin de les met het stellen van de volgende vraag:

• Als je aan het voorbeeldige leven van de Heiland denkt, wat treft je dan het
meest van al het goede dat Hij op aarde deed?

Lees (of vertel in uw eigen woorden) na de antwoorden van de cursisten het
volgende verhaal van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf
Apostelen over twee zendelingzusters:

‘Uit bewondering voor en ter aanmoediging van iedereen die in deze laatste
dagen standvastig zal moet blijven, zeg ik tot allen en in het bijzonder tot de
jongeren van de kerk dat u, voor zover dat al niet gebeurd is, op een dag
geroepen zult worden om uw geloof te verdedigen of wellicht zelfs enige
vervolging zult ondervinden, simpelweg omdat u lid van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bent. Op die momenten zult u zowel

moedig als beleefd moeten zijn.

‘Een zendelingzuster schreef me bijvoorbeeld onlangs: “Mijn collega en ik zagen op het
dorpsplein een man op een bankje zijn lunch zitten eten. Toen we dichterbij kwamen, keek hij op
en zag hij ons naamplaatje. Met een vreselijke blik in zijn ogen sprong hij op en hief hij zijn hand
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op om mij te slaan. Ik bukte net op tijd, maar hij spuugde zijn eten over me heen en begon
vreselijk tegen ons te vloeken en te tieren. We liepen zonder iets te zeggen weg. Terwijl ik
probeerde het eten van mijn gezicht te vegen, kreeg ik een klodder aardappelpuree tegen mijn
achterhoofd gesmeten. Soms is het moeilijk om zendeling te zijn, want op dat moment wilde ik
teruggaan, dat mannetje beetpakken en zeggen: ‘NEEM ME NIET KWALIJK!’ Maar ik zag er van
af.”’ (‘De prijs en de zegeningen — van het discipelschap’, Liahona, mei 2014, 6.)

Vraag de cursisten om Mattheüs 5:43–47 door te lezen en te letten op een beginsel
dat Jezus in zijn bergrede noemde en dat deze zendelingzusters in praktijk
brachten. (U kunt desgewenst voorstellen dat de cursisten bij het lezen
naamsvervanging als Schriftstudiemethode toepassen, waardoor ze de boodschap
van deze verzen op zichzelf betrekken. Daarbij vervangen de cursisten de woorden
u en uw door hun eigen naam.)

• Welk beginsel stelde Jezus in deze verzen onder meer aan de orde? (De
strekking van de woorden van de cursisten dient het volgende beginsel te
omvatten: Als we de leringen van Jezus Christus willen volgen, moeten we
leren onze vijanden lief te hebben en vriendelijk te zijn jegens wie ons
vervolgen.

• Waarom is het moeilijk om dit evangeliebeginsel na te leven?

Laat de volgende uitspraak op het bord zien:

‘[Jezus] is rondgegaan, weldoende’ (Handelingen 10:38, NBG), maar werd ervoor
veracht’. (‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april
2000, 2.)

Leg uit dat de Heiland weliswaar door velen in zowel Galilea als Judea aanvaard
werd en velen zijn goede werken als getuigenis van zijn goddelijkheid zagen, maar
dat anderen Hem omwille van zijn goede werken verachtten en vervolgden.

Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord onder ‘Jezus is rondgegaan,
weldoende’:

Mattheüs 9:9–13

Mattheüs 12:22–30

Markus 16:1–6

Markus 11:15–19

Johannes 11:43–53

Deel de klas op in kleine groepjes en wijs elk groepje een van de teksten op het
bord toe. Vraag de cursisten in elke tekst het goede werk te benoemen dat Jezus
deed en hoe de mensen erop reageerden. Vraag de cursisten na verloop van tijd
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naar hun bevindingen. Wijs erop dat deze reeks teksten een patroon in het leven
van de Heer onthult waar wij van leren kunnen. Stel de volgende vraag:

• Wat viel je op aan de reactie van de Heiland op de vervolging die Hij te
verduren kreeg?

Laat de cursisten de gebeurtenis in de bestudeerde Schrifttekst voor de geest halen.
Vraag dan:

• Welke gedachten of gevoelens zou je gehad hebben als je er tijdens die
gebeurtenis met Jezus bij was geweest?

• Wat zou Jezus je op dat moment met zijn woorden en daden duidelijk hebben
willen maken? (De cursisten kunnen bijvoorbeeld het volgende beginsel
noemen: Als we het voorbeeld van de Heiland in goeddoen willen volgen,
krijgen we soms met vervolging te maken.)

Mattheüs 5:9–12, 21–24, 38–41; 6:14–15; 7:1–5, 12
Reageren op vervolging
Vertel de cursisten dat Jezus Christus zijn discipelen in de bergrede voorhield hoe
ze op vervolging moesten reageren. Neem de volgende zinsnede en
tekstverwijzingen over op het bord en laat iedere cursist ten minste één van de
teksten lezen. Vraag de cursisten om in de gelezen Schrifttekst een beginsel te
noemen waarin Jezus onderwees en dat als leidraad voor hun omgang met anderen
kan dienen.

Hoe te reageren op vervolging

Mattheüs 5:9–12

Matteüs 5:21–24; zie ook 3 Nephi 12:22.

Mattheüs 5:38–41; 7:12

Mattheüs 6:14–15 (zie ook LV 64:9–10)

Mattheüs 7:1–5

Vraag de cursisten na voldoende tijd de aangetroffen beginselen uit te leggen, en
uiteen te zetten wat die met onze betrekkingen met andere mensen te maken
hebben. Als de cursisten beginselen noemen uit Mattheüs 5:21–24, kunt u hen erop
wijzen dat in 3 Nephi 12:22 en de Bijbelvertaling van Joseph Smith van Mattheüs 5
de woorden ‘ten onrechte’ zijn weggelaten (Mattheüs 5:22). (Maak de cursisten bij
het geven van hun antwoorden de volgende waarheid duidelijk: Onze hemelse
Vader verwacht dat we het voorbeeld van Jezus Christus volgen als we om
ons geloof vervolgd worden.)

Laat de volgende citaten van ouderling Jeffrey R. Holland en Dallin H. Oaks van
het Quorum der Twaalf Apostelen zien:
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‘Verdedig uw geloof op beleefde en liefdevolle wijze, maar verdedig het wel.’
(Jeffrey R. Holland, ‘De prijs — en de zegeningen — van het discipelschap’,
Liahona, mei 2014, 9.)

‘Volgelingen van Christus moeten een voorbeeld van hoffelijkheid zijn. We
moeten alle mensen liefhebben, goed naar hen luisteren en respect voor hun
oprechte overtuiging opbrengen. Hoewel we van mening kunnen verschillen,
hoeven we niet onaangenaam te zijn. Ons standpunt en onze communicatie over
controversiële onderwerpen hoeven niet polemisch te zijn. We moeten verstandig
zijn als we ons standpunt innemen, het uitleggen en invloed proberen uit te

oefenen. […]

‘Als ons standpunt wordt afgewezen, dienen we het teleurstellende resultaat minzaam te
aanvaarden en hoffelijk met onze tegenstanders om te gaan.’ (Dallin H. Oaks, ‘Anderen
liefhebben en omgaan met verschillen’, Liahona, november 2014, 27.)

Bespreek met de cursisten de beproevingen en zegeningen als we de raad van
ouderling Holland en ouderling Oaks opvolgen. Laat vervolgens een cursist
Mattheüs 5:9–12 voorlezen.

• Welke beloften deed Jezus volgens deze verzen waardoor het wellicht
makkelijker is om op christelijke wijze te reageren als we op grond van onze
godsdienstige overtuiging vervolgd worden?

Laat de cursisten overdenken hoe ze een of meer leringen van de Heiland in de
bergrede (hadden) kunnen toepassen op de omgang die ze met iemand hebben of
hadden. Vraag of er cursisten zijn die hun gedachten met de klas willen delen.

Geef iedere cursist een kopie van het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Soms denkt men ten onrechte dat zwijgen, zachtmoedigheid, vergeving en
nederig getuigen uitingen van passiviteit en zwakte zijn. Maar onze vijanden lief
te hebben, hen te zegenen die ons vervloeken, goed te doen aan hen die ons
haten, en te bidden voor wie ons vervolgen (zie Matteüs 5:44) vergt geloof,
kracht en bovenal christelijke moed. […]

‘Als we geen wraak nemen — als we de andere wang toekeren en boze
gevoelens geen kans geven — volgen ook wij de Heiland. Wij tonen zijn liefde, het enige
waarmee de vijand kan worden ondervangen, en beantwoorden onze criticasters zonder hen op
onze beurt te kritiseren. Dat is geen blijk van zwakte. Dat is christelijke moed. […]

‘Onze reactie zal in elke situatie anders zijn. Gelukkig kent de Heer het hart van onze criticasters
en hoe we het beste op hen kunnen reageren. Ware discipelen zoeken de leiding van de Geest,
waarna zij de inspiratie krijgen die op hun situatie is toegesneden. En in elke situatie reageren
ware discipelen op wijzen die de Geest des Heren verwelkomen. […]
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‘Ware discipelen bekommeren zich hoofdzakelijk om het welzijn van anderen, niet om hun gelijk
te krijgen. Vragen en kritiek bieden ons de kans om anderen de helpende hand toe te steken en
te laten zien dat onze hemelse Vader en wij om hen geven. Ons doel moet zijn hun begrip te
geven van de waarheid, niet ons ego te verdedigen of punten te scoren in een theologisch debat.
Ons oprechte getuigenis is het krachtigste antwoord dat wij onze criticasters kunnen geven.’
(‘Christelijke moed: de prijs van het discipelschap’, Liahona, november 2008, 72, 73–74.)

Geef de cursisten de tijd om beginselen die ouderling Hales noemt te lezen en te
markeren. Vraag ze naar hun bevindingen. Bespreek desgewenst enkele of alle van
de volgende vragen:

• Hoe kan onze omgang met andere mensen hun relatie met God beïnvloeden?
(Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk:Als we het liefdevolle en
vriendelijke voorbeeld van Christus volgen jegens mensen die tegen ons
zijn, kunnen we zowel hun als onze eigen relatie met God versterken.)

• In welk opzicht is anderen op die manier behandelen een onderdeel van het
doopverbond dat we met onze hemelse Vader gesloten hebben? (Het is een
belangrijke manier om te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen als
getuige van God op te treden [zie Mosiah 18:9].)

Vraag de cursisten naar ervaringen waarbij ze het voorbeeld en de leringen van de
Heiland volgden en daardoor iemand dichter bij de Heer konden brengen. Laat
een paar cursisten over hun ervaringen vertellen.

Moedig de cursisten aan hun omgang met anderen onder de loep te nemen, iets te
vinden wat ze daaraan kunnen verbeteren en op te schrijven hoe ze de vandaag
besproken beginselen in dat opzicht gaan toepassen.

Leesstof voor de cursisten
• Handelingen 10:38; Mattheüs 5:9–12, 21–24, 38–41, 43–47; 6:14–15; 7:1–5.

• Jeffrey R. Holland, ‘De prijs — en de zegeningen — van het discipelschap’,
Liahona, mei 2014, 6–9.
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LES 12

Wonderen op de wegen van
Palestina

Inleiding
‘[Jezus Christus] doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij
zieken genas, blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden
opwekte.’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’, Liahona, april 2000, 2.) Wonderen waren een
belangrijk onderdeel van de liefdevolle, aardse bediening van

de Heiland, maar ze vormden ook een bewijs van zijn macht
en gezag, en staafden zijn bewering dat Hij de Messias was.
Oefenen we geloof in Jezus Christus, dan kunnen ook wij
getuige zijn van de liefde, ontferming en macht van de
Heiland en die in de vorm van wonderen ondervinden.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘Miracles’, Ensign, juni 2001, 6–17.

• Sydney S. Reynolds, ‘Een God van wonderen’, Liahona, juli 2001, 12–14.

Lessuggesties
Markus 1:39–42; 2:1–12; 5:1–8, 19, 22–43; 8:1–9; Lukas 7:11–15;
3 Nephi 17:5–9
De Heiland verrichtte wonderen tijdens zijn aardse bediening
Zet de volgende zinsneden op het bord: stilde de zee, wekte de doden op en wierp boze
geesten uit. Vraag de cursisten welk wonder dat de Heiland verrichtte het grootste
van die drie is. Voeg na de antwoorden van de cursisten heeft de aarde geschapen aan
het rijtje op het bord toe en vraag welke het grootste wonder is. Herhaal de
oefening met bekeerde zielen en, tot slot, met leed en stierf voor onze zonden.

Vraag de cursisten hoe ze het woord wonder zouden definiëren. Laat na de
antwoorden van de cursisten de volgende definitie zien en voorlezen:

‘[Een wonder is] een buitengewone gebeurtenis die door de macht van God wordt
teweeggebracht. Wonderen zijn een belangrijk onderdeel van het werk van Jezus Christus. Zij
bestaan onder andere uit genezingen, doden weer tot leven brengen en opstanding. Wonderen
maken deel uit van het evangelie van Jezus Christus. Ze kunnen alleen plaatsvinden wanneer er
geloof is’ (Gids bij de Schriften, ‘Wonder’; scriptures.lds.org).

• Kun je nog meer wonderen noemen die Jezus tijdens zijn aardse bediening
verricht heeft? (Zet de antwoorden van de cursisten op het bord.)

• Waarom is het belangrijk om te beseffen hoe ver de macht van de
Heiland strekt?

Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord en laat de cursisten er een uitkiezen
en bestuderen:Markus 1:40–42; Markus 5:1–8, 19; Markus 8:1–9; Lukas 7:11–15; en
3 Nephi 17:5–9. Vraag ze om in de gelezen tekst een wonder op te zoeken dat de
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Heiland verrichtte en vast te stellen wat het over zijn macht zegt. Bespreek na
voldoende tijd de volgende vragen:

• Over welk wonder heb je gelezen en wat geeft dat over de macht van de
Heiland aan?

• Hoe draagt begrip van de macht van de Heiland om wonderen te verrichten bij
aan je geloof in Hem? (U kunt de cursisten erop wijzen dat profeten eeuwen
vóór de geboorte van de Heiland voorzagen dat Hij tijdens zijn aardse
bediening wonderen zou verrichten [zie 1 Nephi 11:31; Mosiah 3:5–6]. Door die
kennis konden de mensen die vóór zijn geboorte leefden meer geloof in Hem
hebben.)

Laat de cursisten nog eens naar de bestudeerde Schrifttekst kijken en de genoemde
reden waarom Jezus het wonder verrichtte aanduiden. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat was de genoemde reden waarom de Heiland het wonder verrichtte waar je
over gelezen hebt? (Laat meerdere cursisten antwoorden. De ontferming van de
Heiland wordt in elk voorbeeld genoemd. Vertel de cursisten dat hun kennis
van de Schriften toeneemt als ze patronen en thema’s zoals deze in de Schriften
leren herkennen.)

• In welke opzichten gaven die wonderen blijk van de ontferming van de
Heiland?

• Wat heb je aan de kennis dat de Heiland soms wonderen vanwege zijn grote
ontferming verrichtte? (Beklemtoon bij de antwoorden van de cursisten dat we
van Jezus Christus’ grote macht kunnen ontvangen en zijn liefde voor ons
kunnen voelen als we geloof in Hem oefenen.)

Besluit dit gedeelte van de les door een cursist Handelingen 10:38 te laten
voorlezen terwijl de klas meeleest. Vraag vervolgens:

• Wat betekent het dat Jezus ‘allen die door de duivel overweldigd waren’ genas?
(Die zinsnede kan verwijzen naar Jezus’ wonderen waarbij Hij duivels uitwierp,
en naar het grootste van alle wonderen: de geestelijke genezing die Jezus bracht
aan wie onder zonde gebukt gingen. Wijs erop dat lichamelijke genezingen
weliswaar een belangrijk deel van de bediening van de Heiland waren, maar dat
de effecten van tijdelijke aard waren. De zegeningen van geestelijke genezing
waren — en zijn — van eeuwige aard.)

Markus 2:1–12; 5:22–43
Geloof in Jezus Christus brengt wonderen in ons leven
Vertel de cursisten dat het belangrijk is om te weten dat Jezus wonderen verrichtte
terwijl Hij het land Palestina doorkruiste (zie ‘De levende Christus: het getuigenis
van de apostelen’, 2), maar dat het besef dat Hij ook nu nog wonderen verricht
minstens zo belangrijk is. Vraag de cursisten om Ether 12:12, 18 door te lezen en
een evangeliebeginsel te noteren dat ze uit die verzen leren. Laat een aantal
cursisten vertellen wat zij hebben opgeschreven. (Uit de antwoorden moet de
volgende waarheid blijken: Als wij geloof in Jezus Christus oefenen, kunnen
we getuige van zijn wonderbare macht in ons leven zijn.
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Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord om de cursisten zich in deze
waarheid te laten verdiepen: Markus 2:1–12; Markus 5:22–24, 35–43; en Markus
5:25–34. (Noot: wijs er desgewenst op dat deze teksten nog een patroon of thema in
de Schriften illustreren.) Deel de klas op in drie groepen. Laat elke groep een van
de teksten lezen en letten op hoe men geloof in Jezus Christus toonde. Vraag na
enige tijd:

• Welke tekenen van geloof in Jezus Christus heb je opgemerkt?

Geef iedere cursist het uitreikblad ‘De zieken genezen’.

De zieken genezen
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat geloof essentieel is
om wonderen te laten gebeuren:

‘Geloof is van wezenlijk belang voor genezing door de machten des
hemels. Het Boek van Mormon leert ons zelfs: “Indien er geen geloof onder
de mensenkinderen is, kan God geen wonder onder hen verrichten” (Ether
12:12) [zie ook 1 Nephi 7:12; LV 35:9]. In een opmerkelijke toespraak over
het zalven van de zieken heeft president Spencer W. Kimball gezegd: “De
noodzaak van geloof wordt vaak onderschat. De zieke en de familie lijken

zich vaak volledig te verlaten op de macht van het priesterschap en de gave van genezing
die de betrokken broeders naar zij hopen bezitten, terwijl de grootste verantwoordelijkheid
berust bij degene die de zegen ontvangt. […] Het belangrijkste element is het geloof van
de persoon zelf als die bij bewustzijn en toerekeningsvatbaar is. ‘Uw geloof heeft u
behouden’ [Mattheüs 9:22] werd zo vaak door de Meester herhaald, dat het bijna als een
refrein klonk.” [‘President Kimball Speaks Out on Administration to the Sick’, New Era,
oktober 1981, 47]’ (‘De zieken genezen’, Liahona, mei 2010, 49.)

Ouderling Dallin H. Oaks heeft ons er ook aan herinnerd dat geloof hebben de bereidheid inhoudt om
Gods wil te aanvaarden:

‘Als we de onwankelbare macht van het priesterschap van God uitoefenen
en als we zijn belofte koesteren dat Hij het gelovige gebed hoort en
verhoort, moeten we altijd beseffen dat geloof en de genezende macht van
het priesterschap niet kunnen resulteren in iets dat tegen de wil indruist
van Hem wiens priesterschap het is. Dat beginsel wordt geleerd in de
openbaring waarin de ouderlingen van de kerk wordt opgedragen de

zieken de handen op te leggen. De Heer geeft daarbij de belofte dat “wie geloof in Mij
heeft om genezen te worden, en niet ten dode is bestemd, zal genezen” (LV 42:48;
cursivering toegevoegd). […]’ Zo verklaart de Heer ook in een andere hedendaagse
openbaring dat als iemand ‘vraagt volgens de wil van God’ het ‘gebeurt […] zoals hij
vraagt’ (LV 46:30) [zie ook 1 Johannes 5:14; Helaman 10:5].

‘Hieruit leren we dat zelfs de dienstknechten van de Heer die zijn goddelijke macht
uitoefenen in een omstandigheid waarin voldoende geloof is tot genezing, geen
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priesterschapszegen kunnen geven die iemand doet genezen als die genezing niet strookt
met de wil van de Heer.

‘Als kinderen van God die zijn grote liefde en zijn ultieme wijsheid onderkennen van wat
het beste voor ons eeuwig welzijn is, vertrouwen we op Hem. Het eerste beginsel van het
evangelie is geloof in de Heer Jezus Christus — en geloof betekent vertrouwen. Ik heb dat
vertrouwen bespeurd in een toespraak van mijn neef tijdens de uitvaartdienst van een
tienermeisje dat aan een ernstige ziekte was overleden. Hij sprak de volgende woorden,
die me aanvankelijk hebben verbaasd maar daarna opgebouwd: “Ik weet dat haar
overlijden de wil van de Heer was. Ze heeft goede medische zorg gekregen. Ze heeft
priesterschapszegens ontvangen. Haar naam is op de gebedsrol van de tempel geplaatst.
Honderden gebeden zijn voor haar opgezonden dat ze weer gezond zou worden. Ik weet
ook dat er in deze familie voldoende geloof is dat ze zou genezen, tenzij het de wil van de
Heer was om haar op dat tijdstip naar huis te roepen.” Ik heb hetzelfde vertrouwen
bespeurd in de woorden van de vader van een ander bijzonder meisje dat onlangs in haar
tienerjaren aan kanker is overleden. Hij verklaarde: “Ons gezin gelooft in Jezus Christus, en
dat is niet afhankelijk van de uitkomst.” Die leringen onderschrijf ik. We doen al het
mogelijke voor de genezing van een dierbare, en stellen vervolgens ons vertrouwen in de
Heer wat de uitkomst betreft.’ (‘De zieken genezen’, Liahona, mei 2010, 50.)

Maak de cursisten de vereiste van geloof bij het verrichten van wonderen duidelijk
door het eerste citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen op het uitreikblad te laten voorlezen. Vraag dan:

• Welke belangrijke waarheden zet ouderling Oaks over geloof uiteen?

Voor nog meer inzichten van ouderling Oaks kunt u desgewenst het tweede citaat
op het uitreikblad voorlezen of in uw eigen woorden weergeven. Zeg er eventueel
bij dat ouderling Oaks zijn woorden tot priesterschapsdragers richtte. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat is er volgens ouderling Oaks van onze kant nodig wanneer we in geloof om
een wonder bidden?

• Waarom is het belangrijk om te onthouden dat onze wil met die van onze
hemelse Vader overeen moet stemmen?

Getuig dat er ook in onze tijd wonderen plaatsvinden. Lees het volgende citaat
voor van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Er gebeuren in het werk van onze kerk en in het leven van onze leden dagelijks
vele wonderen. Velen van u hebben wonderen gezien, misschien wel meer dan u
beseft.’ (‘Miracles’, Ensign, juni 2001, 6.)
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• Waarom denk je dat we de wonderen in ons leven niet altijd herkennen? (Wijs
de cursisten er bij hun antwoorden eventueel op dat maar weinig wonderen
met spectaculaire manifestaties van de macht van de Heer gepaard gaan. Veel
wonderen zijn relatief klein en vinden in de privésfeer plaats. [Sydney S.
Reynolds, ‘Een God van wonderen’, Liahona, juli 2001, 12–14.])

• Wat zeggen die kleine, persoonlijke wonderen over de betrokkenheid van onze
hemelse Vader en Jezus Christus?

• Kun je voorbeelden van ‘kleine’ of ‘alledaagse’ wonderen noemen? (Als
niemand antwoord geeft, kunt u er enkele aanhalen die zuster Sydney S.
Reynolds van het algemeen jeugdwerkpresidium noemde in ‘Een God van
wonderen’ [Liahona, juli 2001, 12–14].)

Laat de cursisten de volgende vraag schriftelijk beantwoorden:

• Hoe kun je de kleine en grote wonderen van de Heer in je leven beter
herkennen en waarderen?

Moedig de cursisten aan gebedsvol te overwegen hoe ze kunnen handelen naar
wat ze opgeschreven hebben. Besluit de les met de vraag of er cursisten zijn die
willen getuigen van de Heiland en de liefde die ze van en voor Hem
gevoeld hebben.

Leesstof voor de cursisten
• Markus 1:39–42; 2:1–12; 5:1–8, 19, 22–43; 8:1–9; Lukas 7:11–15; 1 Nephi 11:31;

Mosiah 3:5–6; 3 Nephi 17:5–9.

• Sydney S. Reynolds, ‘Een God van wonderen’, Liahona, juli 2001, 12–14.
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LES 13

Jezus Christus riep twaalf
apostelen

Inleiding
Tijdens zijn aardse bediening riep, ordende en machtigde de
Heiland twaalf apostelen. Hij verleende priesterschapssleutels
aan hen en zij ontvingen een getuigenis van zijn
goddelijkheid. De apostelen bestuurden mede het werk van
de kerk op aanwijzing van de Heiland en werden voorbereid

op de tijd dat Hij niet meer op aarde zou zijn. In deze les
komen het priesterschapsgezag van de Heiland en zijn
voorbereiding van de apostelen om de kerk te leiden aan
de orde.

Achtergrondinformatie
• Boyd K. Packer, ‘De Twaalf’, Liahona, mei 2008, 83–87.

• Edward J. Brandt, ‘Hij heeft apostelen gegeven’, Liahona, september
2001, 32–39.

Lessuggesties
Mattheüs 10:1–8; 16:15–19; 17:1–8; Johannes 15:16
Jezus Christus verleende zijn apostelen priesterschapssleutels
Begin de les met het stellen van de volgende vragen:

• Hoe herkennen we mensen met leidinggevend gezag in onze gemeenschap?

• Hoe zou iemand in de tijd van Jezus Christus zijn gezag herkend hebben?
(Mogelijke antwoorden: zijn macht, wonderen en leringen.)

Laat de klas over de volgende vraag nadenken: ‘Hoe, wanneer en van wie ontving
de Heiland het Melchizedeks priesterschap?’ Lees vervolgens de volgende citaten
van ouderling B. H. Roberts (1857–1933) van de Zeventig en ouderling Bruce R.
McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘Deze Schrifttekst [LV 107:2–4] bevestigt duidelijk dat het Melchizedeks
priesterschap vóór de grote hogepriester Melchizedek bestond, maar dat het
onder een andere naam bestond, namelijk: “het heilig priesterschap naar de orde
van de Zoon van God”. Dat wil zeggen dat het hetzelfde soort priesterschap was,
dezelfde orde van het priesterschap, dat de Zoon van God bezat. Maar dat was
vóór de dagen van Melchizedek, vóór Abraham, en dus honderden jaren vóór de

geboorte van Christus op deze wereld. […] Jezus droeg dus voordat Hij ter wereld kwam wat we
nu het Melchizedeks priesterschap noemen, en ongetwijfeld al voordat de wereld zelf
geformeerd was, […] maar “hoe, waar en van wie” hij het ontving weet geen mens, op wellicht
het laatste, namelijk “van wie”, na. Hij moet het, uiteraard, van God ontvangen hebben.”
(B. H. Roberts, Improvement Era, mei 1908, 557.)
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‘Maar wat zijn aardse bediening betreft, ontving […] Christus het Melchizedeks
priesterschap hier op aarde en werd Hij daarin tot het ambt van hogepriester
geordend. Aldus was Hij een voorbeeld voor anderen en in alle dingen het
Prototype van eeuwig heil.’ (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, deel 3 [1973], 157.)

Toon of zet de volgende vragen op het bord en laat de cursisten naar de
antwoorden zoeken in Mattheüs 10:1–8 en Johannes 15:16:

• Welk gezag verleende Jezus Christus aan zijn apostelen?

• Wat konden zij met dat gezag doen?

Laat de cursisten na voldoende tijd tweetallen vormen en hun bevindingen
bespreken. Vraag daarna enkele cursisten hun antwoorden aan de klas te vertellen.
Zorg ervoor dat de cursisten herkennen dat Jezus zijn apostelen
priesterschapsgezag gaf waarmee zij dezelfde werken konden doen die ze
Hem zagen doen.

Laat een cursist Mattheüs 16:15–19 voorlezen. Vraag:

• Hoe herkende Petrus het gezag van Jezus? (Door openbaring, wat dezelfde
manier is waarop hedendaagse discipelen zijn gezag herkennen.)

• Wat beloofde Jezus aan Petrus te geven?

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers voor te lezen uit Mattheüs 17:18.
Vraag dan:

• Waarom verschenen Mozes en Elia aan Petrus, Jakobus en Johannes?

Laat de volgende citaten van de profeet Joseph Smith (1805–1844) en president
Joseph F. Smith (1838–1918) zien om de cursisten die vraag te laten beantwoorden:

‘De Heiland, Mozes en Elias [Elia] hebben de sleutels aan Petrus, Jakobus en
Johannes gegeven toen zij op de berg voor hen verheerlijkt werden.’ (Leringen
van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 113).

‘Het priesterschap in het algemeen is het gezag dat de mens is gegeven om voor
God te handelen. Iedere man die tot enig ambt in het priesterschap geordend
wordt, ontvangt dat gezag.

‘Maar een vereiste is dat iedere handeling die onder dit gezag wordt verricht,
wordt gedaan op de juiste tijd en plaats, op de juiste wijze, en naar de juiste
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orde. De macht om dat werk te leiden, zijn de sleutels van het priesterschap.’ (Leringen van
kerkpresidenten: Joseph F. Smith [1998], 224).

Wijs erop dat we in Leer en Verbonden 110 lezen dat Mozes en Elia in de
Kirtlandtempel ook aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery verschenen en
priesterschapssleutels aan hen verleenden. Dat verslag in de Leer en Verbonden
geeft ons inzicht in wat er op de berg van verheerlijking plaatsvond. Vraag de
cursisten desgewenst Leer en Verbonden 110:13–16 als kruisverwijzing in de kantlijn
te noteren naast Mattheüs 17:18.

Stel daarna de volgende vragen:

• Waarom was het belangrijk dat de apostelen van Jezus priesterschapssleutels
hadden? (De strekking van de woorden van de cursisten dient de volgende
waarheid te omvatten: Jezus verleende priesterschapssleutels aan zijn
apostelen zodat ze het gezag hadden om de kerk zowel voor als na zijn
dood te besturen. U kunt desgewenst beklemtonen dat sleutels vanuit een
eeuwig perspectief essentieel zijn om orde in de kerk van de Heer te
vestigen en te handhaven, waardoor de onsterfelijkheid en het eeuwige
leven van de mens tot stand gebracht kan worden.

• Hoe werden Petrus, Jakobus en Johannes door hun ervaring op de berg van
verheerlijking voorbereid om de kerk na de dood van de Heiland te leiden?

Leg desgewenst uit dat in Mattheüs 18:18–19 staat dat alle apostelen van Jezus
priesterschapssleutels ontvingen.

Mattheüs 18:21–22; 26:51–56; Markus 4:35–41; 5:25–43; 9:25–29; Lukas
9:51–56; 24:44–48; Johannes 13:4–17; 21:15–17
Jezus Christus bereidde zijn apostelen voor om de kerk te leiden
Zet de volgende uitspraak op het bord:

Vóór zijn dood bereidde Jezus Christus zijn apostelen voor om de kerk
te leiden.

Vraag dan:

• Wat zouden de apostelen van Jezus hebben moeten leren om de kerk te leiden?

Neem enkele of alle genoemde tekstverwijzingen over op het bord:

Mattheüs 18:21–22

Mattheüs 26:51–56

Markus 4:35–41
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Markus 5:25–34

Markus 5:35–43

Markus 9:25–29

Lukas 9:51–56

Lukas 24:44–48

Johannes 13:4–17

Johannes 21:15–17

Laat de cursisten in tweetallen één of twee van die teksten bestuderen en
bedenken welke beginselen de apostelen wellicht door hun ervaringen met de
Heiland geleerd hebben. Vraag de cursisten daarna hun bevindingen met de klas te
bespreken. Zet hun antwoorden desgewenst op het bord. Stel daarna de volgende
of vergelijkbare vragen:

• Waarom zou het belangrijk zijn geweest dat de apostelen die beginselen
leerden?

• Hoe heeft de Heiland hedendaagse apostelen op hun bediening voorbereid?

• Hoe kun je meer vertrouwen in de raad van de apostelen van Jezus Christus
hebben als je weet dat Hij ze leidt?

Handelingen 1:8, 21–22; Leer en Verbonden 107:23
Hedendaagse apostelen getuigen waarlijk van Jezus Christus
Vertel de cursisten dat Handelingen 1 beschrijft hoe de apostelen na de opstanding
van de Heiland iemand ter vervanging van Judas Iskariot kozen. Vraag de cursisten
Handelingen 1:21–22 te lezen en de vereiste te noemen waar de nieuwe apostel
aan moest voldoen.

• Wat waren de kwalificaties voor de nieuwe apostel? (Hij was ‘met [hen]
omgegaan’ en was ‘getuige […] van [de Heilands] opstanding’.)

• Volgens vers 22 zou de nieuwe apostel geordend worden om wat te doen? (Laat
de cursisten eventueel in Handelingen 1:8 lezen dat Jezus die opdracht aan al
zijn apostelen gaf.)

Laat de cursisten de volgende teksten doornemen en letten op wat de
overeenkomsten zijn:Handelingen 2:22–24, 32; Handelingen 3:12–16; Handelingen
4:31–33; and Handelingen 5:29–32. Laat ze na verloop van tijd hun bevindingen
bespreken. (Maak de cursisten duidelijk dat de apostelen hun opdracht vervulden
om van Jezus Christus te getuigen.)

Laat de cursisten bedenken hoe de opdracht van hedendaagse apostelen gelijk is
aan die van de eerste apostelen. Laat een cursist Leer en Verbonden 107:23
voorlezen. Vraag de klas vervolgens:
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• Welke leer spreekt uit dit vers? (Maak de cursisten duidelijk dat apostelen de
opdracht hebben om bijzondere getuigen van de naam van Christus in de hele
wereld te zijn.)

• Hoe heb je de hedendaagse apostelen die taak zien vervullen?

Vraag een cursist het volgende citaat van president Boyd K. Packer van het Quorum
der Twaalf Apostelen voor te lezen:

‘Na alle jaren waarin ik heb geleefd en onderwezen en gediend, na de miljoenen
kilometers die ik over de hele wereld heb gereisd, na alles wat ik heb
meegemaakt, is er één grote waarheid waarover ik wil spreken. Dat is mijn
getuigenis van de Heiland, Jezus Christus. […]

‘Ik getuig dat de Heiland leeft. Ik ken de Heer. Ik ben zijn getuige. Ik ken zijn
grote offer en zijn eindeloze liefde voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Als

zijn bijzondere getuige spreek ik in alle nederigheid maar met absolute zekerheid.’ (‘Het
getuigenis’, Liahona, mei 2014, 97.)

• Wanneer heb je de macht van het getuigenis van een apostel aangaande Jezus
Christus gevoeld en hoe is jouw getuigenis erdoor beïnvloed?

• Hoe kun je weten dat het getuigenis dat hedendaagse apostelen aangaande
Jezus Christus afleggen waar is? (Maak de cursisten de volgende waarheid
duidelijk: Ik kan door de Heilige Geest weten dat het getuigenis van
levende apostelen aangaande Jezus Christus waar is.

Vraag de cursisten een getuigenis aangaande Christus van een hedendaagse
apostel te kiezen en onder gebed te bepalen met wie ze erover kunnen spreken.
Moedig ze aan persoonlijk te getuigen dat de boodschap van de apostel waar is.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 10:1–8; 16:15–19; 17:1–8; Handelingen 1:21–22; 2:22–24, 32; 3:12–16;

4:31–33; 5:29–32; Leer en Verbonden 107:23.

• Boyd K. Packer, ‘De Twaalf’, Liahona, mei 2008, 83–87.
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LES 14

Jezus Christus is de Messias
Inleiding
Profeten uit het Oude Testament hebben van de komst van de
Messias getuigd — een afstammeling van koning David die
zijn volk zou verlossen. Jezus Christus ‘was de grote Jehova
van het Oude Testament, de Messias van het Nieuwe
Testament.’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de

apostelen’, Liahona, april 2000, 2.) In deze les maken de
cursisten kennis met enkele profetieën uit het Oude
Testament aangaande Jezus Christus en de wijze waarop
sommigen Hem als de Messias aanvaardden of verwierpen.

Achtergrondinformatie
• G. Homer Durham, ‘Jesus the Christ: The Words and Their Meaning’, Ensign,

mei 1984, 14–16.

• ‘De goddelijke zending van Jezus Christus: Messias’, Liahona, augustus 2014, 7.

Lessuggesties
Jesaja 61:1–2; Lukas 4:16–24
Jezus maakt bekend dat Hij de Messias is
Vraag de cursisten of ze ooit een bericht ontvangen hebben of de aankomst van
een dierbare meegemaakt hebben waar ze lang naar uitgekeken hadden. Vertel de
cursisten dat de les van vandaag een vergelijkbare gebeurtenis onder de Joden van
weleer onder de loep neemt. Laat een cursist Jesaja 61:12 voorlezen. Vraag dan:

• Over wie gaat deze profetie?

Vertoon de video ‘Jezus maakt bekend dat Hij de Messias is’ (3:24) uit
Bijbelvideo’s: Het leven van Jezus Christus. (Download en bekijk de video

vóór de les.) Laat de cursisten meelezen in Lukas 4:16–21 terwijl ze kijken.

Na de video vraagt u:

• Hoe zou je de boodschap van de Heiland op die dag in Nazareth samenvatten?
(Zie erop toe dat de bespreking zich toespitst op vers 18 en vers 21.)

• Wat is de betekenis en het belang van de zinsneden ‘omdat Hij Mij gezalfd
heeft’ en ‘heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan’? (Leg de
cursisten uit dat Messiasen Christus allebei ‘de Gezalfde’ betekenen, wat ze
kunnen lezen onder het lemma voor ‘Messias’ in de Gids bij de Schriften (zie
scriptures.lds.org).

• Hoe vervulde Jezus de profetie van Jesaja waaruit Hij citeerde (zie de verzen
18—19)?

Mattheüs 21:1–11
Jezus Christus kwam als de Messias
Toon of zet de volgende tekstverwijzingen op het bord en laat de cursisten er één of
twee uitkiezen en bestuderen. Laat ze zich bij het vergelijken van de gekozen
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teksten afvragen waarom de verzen bij elkaar gegroepeerd zijn en wat ze over Jezus
Christus duidelijk maken.

Jesaja 7:14; Mattheüs 1:21–23

Micha 5:2; Lukas 2:4–7

Zacharia 9:9; Mattheüs 21:6–11; Johannes 12:12–15

Psalmen 22:16, 18; Mattheüs 27:35

Jesaja 53:9; Mattheüs 27:59–60; Johannes 19:18, 38–42

Laat de cursisten vertellen wat ze hebben geleerd. (De strekking van de woorden
van de cursisten dient het volgende te omvatten: Jezus Christus kwam, leefde en
stierf ter vervulling van Messiaanse profetieën.) Beklemtoon dat de Heiland die
waarheid in Nazareth verkondigde. Lees Lukas 4:28–29 voor. Vraag dan:

• Hoe reageerden de mensen in de synagoge in Nazareth op de aankondiging
van Jezus?

Vertel de cursisten dat Jezus een paar jaar later een heel andere reactie van
sommige mensen in Jeruzalem te beurt viel. Vraag enkele cursisten beurtelings een
vers voor te lezen uit Mattheüs 21:1–11. Moedig de cursisten voordat ze gaan lezen
aan zich voor te stellen dat ze bij de beschreven gebeurtenis aanwezig zijn. Leg uit
dat leren visualiseren wat er in de Schriften plaatsvindt de Heilige Geest nog meer
de gelegenheid biedt om hen te onderwijzen.

• Waarom reageerden de mensen in Jeruzalem op die manier? (Ze herkenden
Jezus als de langverwachte Messias.)

• Hoe zou jij gereageerd hebben?

Wijs op het woord Hosanna in vers 9; lees dan de volgende definitie voor:

‘[Hosanna is een] Hebreeuws woord dat “red toch” betekent en gebruikt wordt bij lof en
smeekbeden.

‘[…] Bij de zegevierende intocht van de Heer in Jeruzalem riepen de mensen ‘Hosanna’ en
spreidden palmtakken op de weg zodat Hij eroverheen zou rijden. Hiermee gaven zij blijk dat zij
begrepen hadden dat Jezus dezelfde Heer was die Israël in vroegere tijden had bevrijd (Psalmen
118:25–26; Mattheüs 21:9, 15; Markus 11:9–10; Johannes 12:13). Zij herkenden Christus als de
langverwachte Messias. Het woord Hosanna is door de eeuwen heen verbonden aan de
toejuiching van de Messias (1 Nephi 11:6; 3 Nephi 11:14–17). De hosannakreet maakte destijds
deel uit van de inwijding van de Kirtlandtempel (LV 109:79) en is nu een onderdeel van de
inwijding van nieuwe tempels.’ (Gids bij de Schriften, ‘Hosanna’; scriptures.lds.org).

Laat desgewenst de volgende doeleinden van Messiaanse profetieën zien
(aangepast overgenomen uit Bruce R. McConkie, The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], 28–32):
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• Als je even bij die drie doeleinden stilstaat, hoe kun je er dan baat bij hebben
dat je de Messiaanse profetieën in de Schriften leert herkennen en Christus als
de vervulling van die profetieën ziet?

Johannes 6:5–69
Jezus Christus volgen als de Messias
Herhaal dat de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament geloofden dat de
Messias eens uit het geslacht van David zou komen om zijn volk te redden. Velen
geloofden dat Hij ze van de Romeinse onderdrukking zou verlossen, net zoals
Jehova de Israëlieten uit Egypte bevrijd had.

Laat de cursisten het verhaal in de volgende verzen snel doornemen: Johannes
6:5–15. Vraag:

• Welk wonder verrichtte Jezus in dit verhaal?

• Hoe zou je de reactie van de mensen in de verzen 14–15 omschrijven?

• Waarom denk je dat zij zo reageerden?

Lees het volgende citaat voor van ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van
het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Er was een traditie, onderwezen door de rabbi’s en vast verankerd onder het
volk, dat de Messias hen bij zijn komst met brood uit de hemel voeden zou.’ (The
Mortal Messiah, 4 delen [1979–1981], 2:367.)

Leg uit dat net zoals Jehova de Israëlieten destijds met manna voedde (zie
Exodus 16), Jezus later de menigte met vijf gerstebroden en twee vissen voedde, en
velen dat wonder als teken zagen dat Hij de Messias was.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Johannes 6:31–32, 49–53, 60, 66
voor te lezen. Laat de klas meelezen en letten op hoe men de volgende dag op
Jezus reageerde en wat Hij voor antwoord gaf.

• Waarom zouden velen Jezus die dag verworpen hebben?

1. Messiaanse profetieën maakten het voor wie vóór de geboorte van Jezus Christus leefden
mogelijk om geloof in Hem te hebben, zodat ze eeuwig heil konden verkrijgen (zie 1 Nephi
10:46; 2 Nephi 25:18–20, 26; Mosiah 3:13).

2. Messiaanse profetieën maakten het voor wie in de tijd van Christus leefden mogelijk Hem als
de vervulling van die profetieën te herkennen, zodat ze eeuwig heil konden verkrijgen (zie
Johannes 4:25, 29).

3. Messiaanse profetieën maken het voor wie na de aardse bediening van Jezus Christus leven
mogelijk Hem als de vervulling van die profetieën te erkennen, zodat ze eeuwig heil kunnen
verkrijgen (zie Handelingen 3:12–18; 26:22–23).
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• Wat hadden ze niet begrepen? (Jezus was de bron van geestelijk leven; Hij was
het Brood des levens.)

Laat een cursist Johannes 6:67–69 voorlezen. Vraag de klas vervolgens:

• Wat gaf Petrus’ getuigenis in vers 69 ter bevestiging aan?

• Welke invloed had Petrus’ getuigenis van de Heiland op hem?

Zet de volgende onvolledige zin op het bord en vraag de cursisten hoe ze die
zouden aanvullen:Als we Jezus Christus als de Messias aannemen, dan
_________________________.

Laat na enkele antwoorden een cursist het volgende citaat van president David O.
McKay (1873–1970) voorlezen:

‘Wat u in uw hart van Christus vindt, bepaalt wie u bent, en bepaalt grotendeels
hoe u zult handelen. Niemand kan deze goddelijke persoonlijkheid bestuderen,
zijn leringen aanvaarden, zonder zich bewust te worden van een verheffende,
louterende invloed in zijn innerlijk.’ (Leringen van kerkpresidenten: David O.
McKay [2003], 7).

Geef de cursisten de tijd om op te schrijven wat zij van Christus vinden. Laat een
aantal cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.

Laat de cursisten bedenken hoe zij deze week blijk van hun geloof in Jezus Christus
kunnen geven.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 21:1–11; Lukas 4:16–24; Johannes 6:5–15, 31–32, 49–53, 66–69.

• G. Homer Durham, ‘Jesus the Christ: The Words and Their Meaning’, Ensign,
mei 1984, 14–16.
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LES 15

Jezus Christus heeft het
avondmaal ingesteld

Inleiding
‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’
vermeldt: ‘[Jezus Christus] heeft het avondmaal ingesteld om
de herinnering aan zijn grote zoenoffer levendig te houden.’
(Liahona, april 2000, 2.) Wanneer we van het avondmaal

nemen, denken we eraan dat de Heiland uit iedere porie
bloedde en voor ons stierf. We hernieuwen tevens ons
verbond met de Heer.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘De avondmaalsdienst en het avondmaal’, Liahona, november

2008, 17–20.

• Jeffrey R. Holland, ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, De Ster, januari 1996, 61–63.

Lessuggesties
Mattheüs 26:26–28; Lukas 22:15
Jezus Christus vestigde een nieuw verbond
Laat de bijbehorende afbeelding of een
andere afbeelding van het laatste
avondmaal zien en laat een cursist
uitleggen welke gebeurtenis erop
afgebeeld wordt:

Vraag de cursisten:

• Hoe zou je je voelen als de Heiland
zelf het avondmaal voorbereidde,
zegende en aan je gaf?

Laat een cursist Lukas 22:15 voorlezen.
Moedig de klas tijdens de les aan te
bedenken waarom de Heiland het
Pascha met zijn apostelen wilde
doorbrengen.

Laat een cursist Mattheüs 26:26–28
voorlezen terwijl de klas meeleest. Leg
uit dat het woord testament de vertaling
is van een Grieks woord dat ‘verbond’ betekent (u kunt de cursisten in overweging
geven deze definitie in de kantlijn van hun Schriften te schrijven). Bespreek de
volgende vraag:

• Als Jezus een nieuw verbond vestigde, voor welk verbond zou het dan in de
plaats komen?
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De volgende achtergrondinformatie biedt enige context die nuttig is voor de
bespreking: Toen Jehova vroeger zijn verbond met het volk van Israël sloot, leerde
Mozes hun Jehova’s woorden en verbond het volk zich die woorden te
gehoorzamen. Daarna bracht Mozes een dierenoffer, nam het bloed van het dier en
sprenkelde het op het volk met de woorden: ‘Zie, dit is het bloed van het verbond
dat de Heere met u gesloten heeft.’ (Zie Exodus 24:3–8.) Jezus zinspeelde op die
woorden van Mozes toen Hij uitlegde dat Hij op het punt stond een nieuw verbond
met Gods kinderen te vestigen door het vergieten van zijn bloed (net zoals het
sprenkelen van het bloed van dieren symboliseerde dat de Israëlieten het oude
verbond met Jehova sloten). Toen Jezus de beker wijn aan zijn apostelen
overhandigde, gaf Hij daarmee de vervulling van het oude verbond en de vestiging
van het nieuwe verbond aan (zie Hebreeën 9:12–15). De wet van Mozes (het oude
verbond) was, in vele opzichten, een grootse profetie aangaande de Messias. Jezus
Christus was de vervulling van die profetie (zie 2 Nephi 11:4; Jakob 4:5; Alma
34:13–14), vooral in de zin dat Hij het ultieme doel van die wet door zijn zoenoffer
verwezenlijkte.

• Waar vestigt het offeren van bloed in zowel het oude als nieuwe verbond onze
aandacht op? (De verzoening van Jezus Christus en het vergieten van zijn bloed
tot vergeving van onze zonden.)

Laat het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Het avondmaal is de verordening die de bloed- en brandoffers uit de wet van
Mozes verving, en de Heiland verbond er een belofte aan: “En wie tot Mij komt
met een gebroken hart en een verslagen geest, die zal Ik dopen met vuur en met
de Heilige Geest” (3 Nephi 9:20).’ (‘De avondmaalsdienst en het avondmaal’,
Liahona, november 2008, 19.)

• Hoe zou je de tot dusver besproken waarheden over het laatste avondmaal
samenvatten? (Beklemtoon bij de antwoorden van de cursisten dat Jezus
Christus het oude verbond vervulde en dat Hij het nieuwe verbond
vestigde door het avondmaal.)

Lukas 22:14–20; 3 Nephi 18:7, 11
Door het avondmaal kunnen we de Heiland indachtig zijn
Deel de cursisten op in tweetallen. Laat elk tweetal de volgende teksten lezen:
Lukas 22:19–20 en 3 Nephi 18:7, 11. Vraag ze waarom de Heiland het avondmaal
(naast het vestigen van een nieuw verbond) nog meer instelde. Bespreek de
volgende vragen:

• Welke reden geeft Jezus voor het avondmaal? (Maak de cursisten de volgende
waarheid duidelijk: Als we van het avondmaal nemen, dienen we de
Heiland te gedenken.)

• Waarom is het belangrijk dat we moeite doen om aan de Heiland te denken als
we aan het avondmaal deelnemen?
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• Als we niet stilstaan bij de Heiland en wat Hij voor ons gedaan heeft, welke
betekenis heeft het avondmaal dan?

Geef de cursisten eventueel een kopie van het bijbehorende uitreikblad
met gedeelten uit een toespraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het

Quorum der Twaalf Apostelen. Vraag de cursisten het uitreikblad door te lezen.
Bespreek na voldoende tijd de volgende vragen:

• Welke raad zou je aan iemand geven die tijdens de bediening van het
avondmaal moeite heeft zich op de Heiland en zijn zoenoffer te concentreren?
(U kunt de cursisten er bij hun antwoorden op wijzen dat we er goed aan doen
om ook de hele week bij het leven en de bediening van de Heiland stil te staan,
zodat we ons tijdens het avondmaal op zondag beter op Hem kunnen richten.)

• Welke zegeningen heb je bemerkt doordat je tijdens het avondmaal geprobeerd
hebt de Heiland en zijn verzoening te gedenken?

1 Korinthe 11:27–30 en 3 Nephi 18:28–29; 20:8–9.
Waardig van het avondmaal nemen hernieuwt onze verbonden
Laat de cursisten de volgende verzen lezen en vergelijken: 1 Korinthe 11:27–30 en
3 Nephi 18:28–29; 20:8–9. Vraag ze naar een waarschuwing in verband met het
avondmaal. Vraag dan:

• Waarom is het onverstandig om onwaardig aan het avondmaal deel te nemen?

Lees ter verduidelijking de volgende woorden van ouderling Johannes H. Groberg
van de Zeventig voor, waarin hij toelicht wat waardig deelnemen aan het
avondmaal betekent:

‘Als wij het verlangen hebben om beter te worden (ofwel ons te bekeren) en ons
door de priesterschapsleiders geen disciplinaire maatregel is opgelegd, zijn wij
het waardig om aan het avondmaal deel te nemen. Als wij echter niet verlangen
naar verbetering, als we niet van plan zijn gehoor te geven aan de leiding van de
Geest, moeten wij ons afvragen: zijn wij het waardig om aan het avondmaal deel
te nemen, of maken wij het avondmaal, dat bedoeld is om ons tot bekering en

vooruitgang aan te zetten, tot een karikatuur?’ (‘The Beauty and Importance of the Sacrament’,
Ensign, mei 1989, 38).

• Wat zijn de zegeningen voor wie waardig aan het avondmaal deelnemen? (Zie
3 Nephi 20:8–9.) (Zie erop toe dat de cursisten begrijpen dat we, als we
gebedvol en bekeerlijk aan het avondmaal deelnemen, net zoals bij onze
doop vergeving van zonden kunnen ontvangen.)

Laat het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en door een cursist voorlezen:
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‘Zonder enige maatregelen voor verdere reiniging na onze doop zouden we met
betrekking tot geestelijke zaken allemaal verloren zijn. We kunnen het
gezelschap van de Heilige Geest dan niet hebben, en bij het laatste oordeel
zouden we “voor eeuwig worden verworpen” (1 Nephi 10:21). Wat zijn we
dankbaar dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat elk gedoopt lid van zijn kerk
regelmatig gereinigd kan worden van de smet van de zonde. Het avondmaal is

een belangrijk onderdeel van dat proces.’ (‘The Aaronic Priesthood and the Sacrament’, Ensign,
november 1998, 38.)

• Waarom is het avondmaal volgens ouderling Oaks zo’n essentiële
evangelieverordening?

Lees de volgende aanvullende woorden van ouderling Oaks voor:

‘Ons is geboden ons van onze zonden te bekeren, met een gebroken hart en
verslagen geest tot de Heer te komen en aan het avondmaal deel te nemen
overeenkomstig de verbonden ervan. Wanneer we zo onze doopverbonden
hernieuwen, hernieuwt de Heer het reinigende effect van onze doop. Zo worden
we gereinigd en kunnen we altijd zijn Geest bij ons hebben. Het belang daarvan
is duidelijk in het gebod van de Heer dat we elke week van het avondmaal

moeten nemen (zie LV 59:8–9).’ (‘The Aaronic Priesthood and the Sacrament’, Ensign, november
1998, 38.)

U kunt uitleggen dat we bij waardige deelname aan het avondmaal ‘alle verbonden
hernieuwen die we met de Heer gesloten hebben’. (Delbert L. Stapley, in
Conference Report, oktober 1965, 14; cursivering toegevoegd; zie ook L. Tom Perry,
‘Nu wij aan het avondmaal deelnemen’, Liahona, mei 2006, 41.)

Laat de cursisten Lukas 22:15 nog eens doorlezen. Vraag dan:

• Als iemand je vroeg waarom Jezus het Pascha zo graag met zijn apostelen wilde
doorbrengen, wat zou je dan antwoorden? Wat voor getuigenis zou je geven?

Getuig dat we onze verbonden met God hernieuwen als we Jezus Christus en zijn
zoenoffer indachtig zijn en waardig aan het avondmaal deelnemen. Moedig de
cursisten aan te bedenken hoe ieder die van het avondmaal neemt een ‘gebroken
hart en een verslagen geest’ kan offeren. Geef ze de uitdaging de verordening van
het avondmaal tot een regelmatige geestelijke ervaring te maken.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 26:26–28; Lukas 22:17–20; 1 Korinthe 11:27–30; 3 Nephi 18:1–11,

28–29; 20:8–9; Leer en Verbonden 20:75–79.

• Dallin H. Oaks, ‘De avondmaalsdienst en het avondmaal’, Liahona, november
2008, 17–20.
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Uit: Jeffrey R. Holland, ‘Doet dit tot mijn
gedachtenis’,

‘Als indachtig zijn onze voornaamste taak is, wat kan er dan in onze gedachten
komen als deze eenvoudige, dierbare zinnebeelden aan ons worden aangeboden?

‘We kunnen denken aan het voorsterfelijke leven van de Heiland en aan alles wat Hij
heeft gedaan als de grote Jehova, de Schepper van hemel en aarde en van alles wat
zich daarop en daarin bevindt. We kunnen eraan denken dat Hij al in de grote
raadsvergadering in de hemel van ons hield en wonderbaarlijk sterk was, dat we daar

al door de macht van Christus en door ons geloof in het bloed van het Lam hebben overwonnen (zie
Openbaring 12:10–11).

‘We kunnen denken aan de eenvoudige grootsheid van zijn geboorte. […]

‘We kunnen denken aan de wonderen en leringen van Christus, aan zijn genezingen en zijn hulp. We
kunnen eraan denken dat Hij blinden liet zien en doven liet horen, en lammen, kreupelen en
verminkten het gebruik van hun ledematen teruggaf. Dan, op dagen dat we het gevoel hebben vast te
zitten of nauwelijks meer enige vreugde of visie te hebben, kunnen wij standvastig in Christus
voorwaarts streven. […]

‘We kunnen eraan denken dat de Heiland, zelfs met de zwaarwegende zending die Hij te vervullen
had, vreugde vond in het leven; dat Hij van mensen genoot en zijn discipelen opriep goedsmoeds te
zijn. Hij zei dat we net zo blij met het evangelie moeten zijn als iemand die een grote schat heeft
gevonden, een echte parel van grote waarde, pal voor onze deur. […]

‘We kunnen eraan denken dat Christus zijn discipelen zijn vrienden noemde. […]

‘Wij zouden aan de fantastische zegeningen kunnen en moeten denken die wij hebben en aan het feit
dat “alles wat goed is”, van Christus komt (Moroni 7:24). […]

Op sommige dagen zullen we reden hebben om te denken aan de nare behandeling die Hij kreeg, de
afwijzing die Hij verduurde en het onrecht — o, wat een onrecht — dat Hem werd aangedaan. Als
wij daar ook mee te maken krijgen, kunnen we eraan denken dat Christus ook in alles onder druk
stond, maar niet in het nauw was; om raad verlegen, maar niet radeloos; vervolgd, maar niet
verlaten; ter aarde geworpen, maar niet verloren (zie 2 Korinthe 4:8–9).

‘Als wij die zware tijden doormaken, kunnen we eraan denken dat Jezus beneden alles moest
neerdalen voordat Hij boven alles uit kon stijgen, en dat Hij pijnen en smarten en allerlei
verzoekingen heeft doorstaan opdat Hij met barmhartigheid zou worden vervuld en zou weten hoe
zijn volk hulp te hulp te komen naargelang hun zwakheden (zie LV 88:6; Alma 7:11–12).

‘Voor wie wankelen of struikelen, is Hij er om ons te steunen en sterken. Uiteindelijk is Hij er om ons
te redden, en voor dat alles heeft Hij zijn leven gegeven. […]

‘Dit kunnen we allemaal in gedachte houden als we door een geknielde jonge priester worden
uitgenodigd om Christus altijd indachtig te zijn.’ (Ensign, november 1995, 67–69.)
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LES 16

De Heiland bracht
verzoening voor de zonden
van alle mensen

Inleiding
‘[Jezus Christus] 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.’
(‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’,
Liahona, april 2000, 2.) Ouderling Richard G. Scott van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘De verzoening
is het onmisbare element in het plan van geluk van onze

hemelse Vader waarzonder dat plan niet van kracht had
kunnen worden.’ (Hij leeft! Zijn naam zij steeds geloofd!’
Liahona, mei 2010, 76.) Deze les is gericht op het intense
lijden van de Heiland, dat in Gethsémané begon en aan het
kruis tot een climax kwam. Ook wordt erin beschreven hoe
Jezus Christus ons kan helpen onze zonden te overwinnen en
ons dagelijks kan sterken door zijn verzoening.

Achtergrondinformatie
• David A. Bednar, ‘De verzoening en de reis door het sterfelijk leven’, Liahona,

april 2012, 40–47.

• Jeffrey R. Holland, ‘De verzoening van Jezus Christus’, Liahona, maart
2008, 32–38.

Lessuggesties
Markus 14:33–36; Lukas 22:39–44; 2 Nephi 9:21
Jezus Christus was bereidwillig om de kwelling van de verzoening te ondergaan
Laat de cursisten aan het begin van de les eventueel ‘’k Sta spraak’loos’ (Lofzangen,
nr. 129) of een andere lofzang over de Heiland zingen. Vraag vervolgens:

• Hoe bereidt het zingen van ‘’k Sta spraak’loos’ (of een andere lofzang over de
Heiland) je voor op het bestuderen van de verzoening van Jezus Christus?

Vraag de cursisten Markus 14:33–36 door te lezen en te letten op zinsneden die het
lijden van de Heiland in Gethsémané beschrijven. Noteer de zinsneden die de
cursisten noemen op het bord.

• Wat betekenen die zinsneden voor jou?

Vraag de cursisten om Lukas 22:39–44; 2 Nephi 9:21; en Mosiah 3:7 te bestuderen
voor nog meer inzicht in het lijden van de Heiland gedurende zijn zoenoffer. U
kunt de cursisten in overweging geven om een kruisverwijzing naar die passages in
hun Schriften te noteren.

• Welke belangrijke waarheden spreken uit deze teksten over het lijden dat Jezus
voor ons verdragen heeft? (Uit de antwoorden moet de volgende waarheid
blijken: Het lijden van Christus in Gethsémané deed Hem uit iedere porie
bloeden.)
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Wijs de cursisten erop dat de verzoening van Jezus Christus bestond uit zijn lijden
voor onze zonden in Gethsémané en aan het kruis, het vergieten van zijn bloed,
zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit het graf. Laat een cursist het
volgende citaat van ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf
Apostelen voorlezen:

‘Wij weten niet, beseffen niet, nee, geen menselijk verstand kan zich de volledige
betekenis voorstellen van hetgeen Christus in Gethsémané heeft gedaan.

‘Wij weten wel dat Hij uit iedere porie grote bloeddruppels zweette onder het
ledigen van de droesem van de bittere beker die zijn Vader Hem
voorgehouden had.

‘Wij weten dat Hij naar lichaam en geest méér heeft geleden dan enig mens kan
verdragen, zonder te sterven. […]

‘Wij weten dat Hij machteloos op de grond lag terwijl de foltering van een oneindige last Hem
deed sidderen en de wens deed uiten dat die bittere beker aan Hem voorbij mocht gaan.’ (‘The
Purifying Power of Gethsemane’, Ensign, april 2011, 57).

• Wat zijn je gevoelens over het lijden dat Jezus Christus’ in Gethsémané en aan
het kruis ondergaan heeft?

Johannes 15:13; 1 Petrus 3:18; Leer en Verbonden 19:15–19
Jezus heeft geleden zodat wij niet hoeven te lijden zoals Hij
Stel de volgende vraag:

• Waarom denk je dat Jezus bereid was in die mate voor ons te lijden?

Vraag de cursisten om Johannes 15:13; 1 Petrus 3:18; en Leer en Verbonden
19:15–19 te bestuderen en te letten op redenen waarom Jezus Christus bereid was
de kwelling van de verzoening te ondergaan. Vraag de cursisten na verloop van tijd
naar hun bevindingen. Vat de antwoorden van de cursisten desgewenst als volgt op
het bord samen:

Om zijn grote liefde voor ons te tonen.

Om te voorkomen dat wij ten volle voor onze zonden lijden moeten.

Om onze bekering en vergeving van zonden mogelijk te maken.

Om de Vader te verheerlijken.

Om ons in staat te stellen bij God terug te keren.

Om ons tot God te brengen.

Geef de cursisten na het stellen van de volgende vragen de tijd om over hun
antwoorden na te denken. (Vertel de cursisten dat als ze leren overdenken wat ze in
de Schriften ontdekken, de Geest vaak nog meer waarheden aan hen
bekendmaakt.)
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• Wat zeggen deze redenen voor het lijden van Jezus Christus over Hem?

• In welke opzichten raken die redenen jou persoonlijk?

Vertel de cursisten met klem dat Jezus Christus door de verzoening onze
Plaatsvervanger werd — Hij nam onze plaats in, Hij nam onze last op Zich, Hij
leed voor onze zonden. De apostel Paulus zegt het als volgt: ‘Want Hem [Christus
de Zoon] Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij [God de Vader] voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem’ (2
Korinthe 5:21). Het is alsof onze Heer en Heiland ieder van ons het volgende
aanbood: ‘Kom tot Mij. Ik neem jouw zonden op Mij en Ik geef jou mijn
rechtschapenheid.’

Getuig dat we dankzij de verzoening van Jezus Christus vergeving van onze
zonden kunnen krijgen. Vanwege zijn offer ten behoeve van ons is de weg voor ons
bereid om in eeuwig gezinsverband bij onze hemelse Vader terug te keren. Jezus
Christus onderwierp Zich aan de verzoening vanwege zijn grote liefde voor onze
hemelse Vader en voor ons. Laat de cursisten bedenken hoe ze effectiever naar de
zegeningen van de verzoening kunnen streven.

Alma 7:11–13
De verzoening van Jezus Christus schenkt ons zijn genade of instaatstellende kracht
Laat het volgende citaat van ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Toen de werkelijke zielenpijn in volle omvang tot hem kwam, was die zoveel
erger dan zelfs Hij met zijn unieke intellect Zich ooit had kunnen voorstellen! […]

‘Het gecombineerde gewicht van alle sterfelijke zonden uit het verleden, het
heden en de toekomst woog zwaar op die volmaakte, zondeloze en gevoelige
Ziel! Ook al onze zwakheden, zonden en ziekten maakten op de een of andere
wijze deel uit van die afschuwelijke rekening van de verzoening. (Zie Alma

7:11–12; Jesaja 53:3–5; Mattheüs 8:17.) […]

‘Zijn lijden was enorm, en dát vermenigvuldigd met de oneindigheid ervan, zette Hem ertoe om
later aan het kruis uit te roepen waarom God Hem had verlaten. (Zie Mattheüs 27:46.)’ (‘Willing
to Submit’, Ensign, mei 1985, 72–73).

• Wat zou ouderling Maxwell bedoeld hebben met de ‘afschuwelijke rekening van
de verzoening’?

• Wat maakte het lijden van de Heiland volgens ouderling Maxwell nog
zwaarder?

Laat een cursist Alma 7:11–13 voorlezen. Laat de anderen in de klas meelezen en
andere omstandigheden van de sterfelijkheid aanduiden waarvoor de Heiland leed.
Laat de cursisten vertellen wat ze gevonden hebben en zet hun antwoorden op het
bord. (Gewenste antwoorden: pijnen, benauwingen, verzoekingen, ziekten,
zwakheden en de dood.) Bespreek de betekenis van deze omstandigheden en hoe
Jezus Christus ons door de Heilige Geest kan zegenen wanneer we ermee te
maken krijgen.
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Laat een cursist het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘De Heiland heeft niet slechts voor onze zonden geleden, maar ook voor de
ongelijkheid, de onbillijkheid, de angsten, het verdriet en de emotionele pijnen
die ons zo vaak overvallen. Er is geen lichamelijke pijn, geen zielenleed, geen
psychische pijn, geen ziekte of zwakte die u en ik ooit hebben ondergaan op onze
levensreis die niet eerst door de Heiland is ervaren. U en ik roepen misschien in
een moment van zwakte uit: “Niemand begrijpt me. Niemand weet wat ik

doormaak.” Misschien weet geen mens wat u doormaakt. Maar de Zoon van God begrijpt het
volkomen, want Hij heeft, voordat wij dat doen, onze lasten gedragen en gevoeld. En omdat Hij
de hoogste prijs heeft voldaan en die lasten heeft gedragen, heeft Hij een volmaakt
invoelingsvermogen en kan hij zijn arm van barmhartigheid in zoveel fases van ons leven
uitstrekken. Hij kan zijn hand uitstrekken, ons aanraken, te hulp komen […] en sterken zodat we
meer kunnen zijn dan we ooit zelf kunnen bewerkstelligen. Hij kan ons helpen om datgene te
doen wat we nooit op eigen kracht kunnen doen.’ (‘De verzoening en de reis door het sterfelijk
leven’, Liahona, april 2012, 12–19.)

Vraag de cursisten hoe ze ouderling Bednars leringen zouden samenvatten.
Vraag dan:

• Hoe bieden de zegeningen van de verzoening ons een manier om in de
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren? (Beklemtoon bij de
antwoorden van de cursisten dat we dankzij de verzoening van Jezus
Christus troost en kracht van de Heilige Geest kunnen ontvangen om
‘pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen’ te doorstaan
[Alma 7:11].)

Breng de cursisten begrip van de instaatstellende kracht, of genade, van de Heiland
bij door ze een van de volgende Schriftteksten te laten bestuderen en over hun
bevindingen te laten vertellen. (Zet die tekstverwijzingen eventueel op het bord.)

2 Korinthe 12:7–10

Mosiah 3:19

Mosiah 24:10–15

Alma 31:24–25, 31–33, 38

Ether 12:27

Vraag na enige tijd:

• Bedenk hoe de mensen in deze Schriftteksten door de verzoening van Jezus
Christus gesterkt werden. Wanneer heb jij of heeft iemand die je kent die kracht
ook ontvangen?

• Waarom is het belangrijk dat we begrijpen dat we uit de instaatstellende kracht
van Jezus Christus kunnen putten?
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Laat het volgende citaat van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Het is dringend noodzakelijk dat ieder van ons meer begrip opdoet over de
draagwijdte van de verzoening van Jezus Christus, zodat zij een onwankelbaar
fundament wordt waarop wij ons leven kunnen bouwen. […]

‘Ik spoor u vurig aan om aan de hand van een studieschema een beter begrip te
verkrijgen van — en een grotere waardering voor — de weergaloze, eeuwige en
oneindige gevolgen van Jezus’ volmaakte uitvoering van zijn goddelijke roeping

als onze Heiland en Verlosser.’ (‘Hij leeft! zijn naam zij steeds geloofd!’ Liahona, mei 2010, 77.)

Moedig de cursisten ten slotte aan een persoonlijk studieplan van Jezus Christus en
zijn verzoening op te stellen.

Leesstof voor de cursisten
• Markus 14:33–36; Lukas 22:39–46; Johannes 15:13; 1 Petrus 3:18; 2 Nephi 9:21;

Mosiah 3:7; Alma 7:11–13; Leer en Verbonden 19:15–20.

• David A. Bednar, ‘De verzoening en de reis door het sterfelijk leven’, Liahona,
april 2012, 40–47.
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LES 17

De Heiland leed en stierf
aan het kruis op Golgotha

Inleiding
Aan het einde van zijn aardse bediening is de Heiland ‘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 Golgotha’
(‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’,

Liahona, april 2000, 2). In deze les beklemtonen we de
belangrijke waarheid dat Jezus Christus toeliet dat anderen
Hem lieten lijden en sterven; niemand ontnam Hem
zijn leven.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘Niemand was bij Hem’, Liahona, mei 2009, 86–88.

Lessuggesties
Mattheüs 27:26–54; Johannes 10:11–18; 19:10–11; 1 Nephi 19:9
Jezus Christus had de macht om zijn leven neer te leggen
Laat de plaat ‘De kruisiging’ zien (Evangelieplatenboek [2009], nr 57; zie ook
LDS.org).

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze
een van de trouwe toeschouwers in de
afbeelding waren terwijl u Mattheüs
27:26–54 voorleest. Laat de cursisten
meelezen en bedenken hoe het zou zijn
geweest om in zijn of haar schoenen te
staan en de kruisiging van Jezus
Christus mee te maken. Vraag de
cursisten na het lezen welke gedachten
en gevoelens die persoon volgens hen
zou hebben gehad. Stel na enkele
reacties de vraag:

• Welke gevoelens heb jij voor de Heiland na het lezen en bespreken van dit
verslag?

Vraag de cursisten Johannes 10:11, 17–18 door te lezen. Vraag na enige tijd:

• Wat komen we uit deze verzen over de kruisiging en dood van Jezus Christus te
weten? (Zie erop toe dat de cursisten begrijpen dat Jezus Christus de macht
van de Vader had om zijn leven neer te leggen.)

Laat de volgende woorden van ouderling James E. Talmage van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:
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‘Een natuurlijk gevolg van [Jezus’] onsterfelijke afkomst, als aardse Zoon van een
onsterfelijke vader, was dat Hij onvatbaar was voor de dood, tenzij Hij Zich
daaraan overgaf. Het leven van Jezus de Christus kon niet worden genomen
zolang Hij dat niet wilde en toestond. De macht om zijn leven neer te leggen was
Hem eigen, evenals de macht om zijn gedode lichaam in onsterfelijke staat op te
nemen.’ (Jesus the Christ, 3e editie [1916], 418.)

Laat een cursist Mattheüs 26:53–54 voorlezen en laat een andere cursist Johannes
19:10–11 voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en overeenkomsten en verschillen
tussen de twee teksten vast te stellen.

• Op welke hulp kon Jezus Christus volgens Mattheüs rekenen?

• Wat kom je uit de tekst in Johannes te weten? (De strekking van de woorden
van de cursisten dient de volgende waarheid te omvatten: Niemand kon Jezus
Christus van het leven beroven; Hij koos vrijwillig voor de dood.)

• Als Jezus de hulp van legioenen engelen had kunnen inroepen, waarom zou Hij
Zich dan hebben laten kruisigen?

Vraag een cursist 1 Nephi 19:9 voor te lezen: Laat de klas het woord verdraagt
definiëren. (In dit vers betekent verdragen toelaten of toestaan. Laat de cursisten
deze betekenis desgewenst in de kantlijn van hun Schriften naast 1 Nephi 19:9
noteren.)

• Waarom liet de Heiland Zich kruisigen?

Laat desgewenst het volgende citaat van ouderling Alexander B. Morrison van de
Zeventig zien en door een cursist voorlezen:

‘Het was liefde voor al Gods kinderen die Jezus, die uniek was in zijn zondeloze
volmaking, ertoe bracht Zich op te offeren als losprijs voor de zonden van
anderen. […] Dat was het hoogste doel waarvoor Jezus naar de aarde kwam en
“leed en stierf voor ’s mensen heil” [‘Kom, stijg’ ons lied van dank en lof’,
Lofzangen, nr. 119]. Hij kwam […] om voor onze zonden verzoening te brengen,
opdat Hij, die aan het kruis verheven werd, alle mensen tot zich mocht trekken

(zie 3 Nephi 27:14).’ (‘Hiertoe ben Ik in de wereld gekomen’, Liahona, januari 2000, 30.)

Wijs erop dat Jezus de kruisiging onderging vanwege zijn grote liefde voor zijn
Vader en zijn liefde voor ons. Vraag dan:

• Hoe kun je moeilijkheden beter doorstaan als je weet dat de Heiland bereid was
Zich te laten kruisigen vanwege zijn liefde voor zijn Vader en voor ons?

Mattheüs 21:1246; Lukas 23:34–46; Johannes 19:26–30
Jezus Christus volbracht zijn aardse zending
Geef de cursisten desgewenst de volgende extra uitleg over de kruisdood:
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‘De kruisdood schijnt alles in te sluiten wat gruwelijk en weerzinwekkend aan pijn en dood kan
zijn — duizeligheid, kramp, dorst, uithongering, slapeloosheid, traumakoorts, tetanus, openbare
schande, langdurige kwelling, gruwelijk vooruitzicht, doodsangst van onverzorgde wonden —
allemaal zo intens tot het punt waarop ze niet meer te verdragen zijn, maar net niet tot het punt
waarop de gekruisigde het bewustzijn verliest en daardoor verlichting vindt. De onnatuurlijke
houding maakte elke beweging pijnlijk; de opengereten aderen en gehavende pezen klopten van
onopho ijke pijn; de wonden, ontstoken door blootstelling, werden beetje bij beetje door
koudvuur aangetast; de slagaderen — in het bijzonder van hoofd en maag — raakten
opgezwollen en overstelpt met stagnerend bloed; en terwijl elke vorm van het lijden steeds
heftiger werd, kwam er de ondraaglijke kwelling van een brandende en felle dorst bij; en al die
lichamelijke complicaties veroorzaakten een hevige innerlijke onrust, waardoor het vooruitzicht
van de dood zelf — van de dood, die vreselijke onbekende vijand, voor wiens nadering de mens
doorgaans het meest vreest — het karakter van een heerlijke en weergaloze verlossing kreeg.

‘Dat was de dood waartoe Christus verdoemd was.’ (Frederic W. Farrar, The Life of Christ
[1964], 641.)

Vertel de cursisten dat Jezus Christus zeven uitspraken aan het kruis deed. Zet de
volgende tekstverwijzingen op het bord (zonder de citaten tussen haakjes), en laat
elke cursist er een paar opzoeken en vaststellen wat Jezus zei:

Lukas 23:34 (‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’)

Lukas 23:43 (‘Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.’)

Johannes 19:26–27 (‘Vrouw, zie, uw zoon. […] ‘Zie uw moeder!’)

Mattheüs 27:46 (‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’)

Johannes 19:28 (‘Ik heb dorst!’)

Johannes 19:30 (‘Het is volbracht!’)

Lukas 23:46 (‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’)

Parafraseer de bevindingen van de cursisten op het bord naast de bijbehorende
tekstverwijzingen. Vraag de cursisten:

• Wat onthullen die uitspraken over de Heiland en wat Hij aan het kruis
ondervond?

• Waar doelde Jezus op toen Hij uitriep: ‘Het is volbracht’? (Hij had het oneindige
lijden voltooid dat voor de verzoening vereist was. Wijs de cursisten er
eventueel op dat in de Bijbelvertaling van Joseph Smith, Mattheüs 27:54, staat:
‘Jezus riep wederom met luide stem, zeggende: Vader, het is volbracht, uw wil is
geschied, waarna Hij de geest gaf’ [zie ook Mattheüs 27:50, voetnoot a in de
Engelstalige Bijbeleditie van de kerk. Jezus stierf pas nadat Hij wist dat Hij alles
had volbracht wat de Vader van Hem verwachtte.)

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:
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‘Pas toen de laatste penning was betaald, toen de onwankelbare
gehoorzaamheid van Christus boven alle twijfel was verheven, was het eindelijk
en gelukkig “volbracht” [zie Johannes 19:30]. Hoewel het onmogelijk leek en
zonder enige hulp van buitenaf, had Jezus van Nazaret, de levende Zoon van de
levende God, de dood overwonnen en voor een vreugdevolle, geestelijke
bevrijding uit helse duisternis en wanhoop gezorgd. Met geloof in de God van

wie Hij wist dat die er was, zei Hij zegevierend: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest”
[Lukas 23:46].’ (‘Niemand was bij Hem’, Liahona, mei 2009, 88.)

Laat een andere cursist het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Jezus koos ervoor om deze wereld pas los te laten toen hij tot het einde toe
volhard had en zijn zending voor de mensheid vervuld had. Aan het kruis op
Golgotha beval Hij met een eenvoudig zinnetje zijn geest aan bij de Vader: “Het
is volbracht” (Johannes 19:30). Omdat Hij tot het einde toe volhard had, werd Hij
bevrijd van de sterfelijkheid.

‘Ook wij moeten tot het einde toe volharden.’ (‘Het doopverbond: in het
koninkrijk en van het koninkrijk zijn’, Liahona, januari 2001, 6.)

• Welk inzicht geven deze twee apostelen ons in waar Jezus op doelde toen Hij
zei: ‘Het is volbracht’? (Zet na de antwoorden van de cursisten desgewenst de
volgende waarheid op het bord: Jezus Christus volbracht trouw alles wat
zijn hemelse Vader Hem had opgedragen in de sterfelijkheid te doen.)

• Hoe zouden we onze eigen moeilijkheden beter kunnen verdragen als we
stilstaan bij wat de Heiland trouw doormaakte om zijn aardse zending te
vervullen?

• Hoe kun je volbrengen waartoe je geboren bent door Jezus’ voorbeeld indachtig
te zijn?

• Hoe kunnen we onze waardering tonen voor alles wat de Heiland voor ons
geleden heeft? (De strekking van de woorden van de cursisten dient het
volgende beginsel te omvatten: We tonen onze waardering voor het lijden
van de Heiland aan het kruis door zijn voorbeeld van trouwe volharding
tot het einde te volgen.)

Vraag de cursisten om hun gevoelens voor de Heiland en hoe ze die gevoelens
trouw willen blijven, op sociale media te delen.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 27:26–54; Lukas 23:34–46; Johannes 10:11–18; 19:10–11, 19–37;

1 Nephi 19:9.

• Jeffrey R. Holland, ‘Niemand was bij Hem’, Liahona, mei 2009, 86–88.
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LES 18

De Heiland diende in de
geestenwereld

Inleiding
Hedendaagse apostelen hebben het volgende aangaande de
Heiland getuigd: ‘Zijn plaatsbekledende lijden was zijn gift
aan allen die ooit op aarde zouden leven.’ (‘De levende
Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april
2000, 2.) Dankzij het zoenoffer van de Heiland en zijn

bediening in de geestenwereld krijgen alle kinderen van God
die ooit op aarde geleefd hebben de kans om het evangelie
aan te nemen of te verwerpen. In deze les leren de cursisten
over de taak van de Heiland in de geestenwereld en onze
taak met betrekking tot de verlossing van de doden.

Achtergrondinformatie
• Spencer J. Condie, ‘Het bezoek van de Heiland aan de geestenwereld’, Liahona,

juli 2003, 26–30.

• Richard G. Scott, ‘De vreugdevolle verlossing van de doden’, Liahona,
november 2012, 93–95.

Lessuggesties
Lukas 23:39–43; Leer en Verbonden 138:11–24
Jezus Christus bezocht de geestenwereld
Laat desgewenst de plaat ‘De begrafenis van Christus’ zien (Evangelieplatenboek
[2009], nummer 58; zie ook LDS.org) en ‘Maria en de opgestane Heer Jezus
Christus’ (Evangelieplatenboek, nummer 59).

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Spencer J. Condie van de
Zeventig voorlezen:

‘Christelijke genootschappen erkennen de dood en de opstanding van Jezus als
essentiële elementen van hun geloof. Maar wat de onsterfelijke geest van Jezus
na zijn dood en voor zijn opstanding deed, is een raadsel voor iedereen, behalve
voor de heiligen der laatste dagen. En de betekenis van wat Hij in die uren heeft
gedaan, biedt de leerstellige grondslag voor het bouwen van tempels op aarde.
En een getuigenis van wat Hij heeft gedaan, kan een grote troost zijn voor hen

die om de dood van een dierbare rouwen.’ (‘Het bezoek van de Heiland aan de geestenwereld’,
Liahona, juli 2003, 26.)
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De begrafenis van Christus, Carl Heinrich Bloch. Met dank aan het
Nationaal Historisch Museum in Kasteel Frederiksborg te Hillerød
(Denemarken). Kopiëren niet toegestaan.

Waarom weent gij? © 2015 Simon Dewey. Gebruikt met
toestemming van Altus Fine Art, altusfineart.com

Verwijs naar de afbeeldingen en vraag:

• Wat deed Jezus in de periode tussen
zijn begrafenis en zijn opstanding?

Laat de cursisten als
achtergrondinformatie de volgende
Schrifttekst lezen: Lukas 23:39–43.

• Wat zei de Heiland tegen de
misdadiger aan het kruis? (Wijs erop
dat de profeet Joseph Smith een
betere weergave gaf van de woorden
die de Heiland sprak, namelijk:
‘Heden zult u met Mij in de wereld
der geesten zijn.’ [In History of the
Church, 5:424–425]. De woorden
van de Heiland tegen de misdadiger
worden door vele christenen
verkeerd begrepen, alsof iemand
zich vlak voor zijn of haar dood van
ernstige zonden bekeren kan. In de
Schriften staat echter dat we onze
bekering niet moeten uitstellen.)

• In welk opzicht wijzen die woorden
op wat de Heiland zou gaan doen
terwijl zijn lichaam in het graf lag?
(Zie ook 1 Petrus 4:6.)

Vertel de cursisten dat president
Joseph F. Smith een openbaring
ontving waarin Jezus Christus’ bezoek
aan de geestenwereld beschreven
wordt. Om ervoor te zorgen dat de
cursisten de context van deze
openbaring begrijpen, vat u de inleiding
en de eerste 10 verzen samen van Leer
en Verbonden 138. Vraag enkele
cursisten daarna beurtelings een vers
voor te lezen uit Leer en Verbonden 138:11–12, 15–16, 18–19, 23–24. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat deed de Heiland volgens dit visioen in de periode tussen zijn begrafenis en
opstanding? (De cursisten moeten verwoorden dat Jezus de rechtvaardige
geesten in de geestenwereld bezocht terwijl zijn lichaam in het graf lag.)

• Waarom waren die rechtvaardige geesten met vreugde en blijdschap vervuld?
(Maak de cursisten bij het geven van hun antwoorden de volgende waarheid
duidelijk: Overeenkomstig Gods plan konden de doden die op aarde trouw
geweest waren, na de opstanding van Jezus Christus uit de dood verlost
worden. Wijs er desgewenst op dat er pas na de dood en opstanding van de
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Heiland zendelingen naar de geestenwereld werden gestuurd om daar te
prediken [zie Lukas 16:19–31; Mozes 7:36–39].)

Leer en Verbonden 138:20–37
Alle kinderen van God krijgen de kans om het evangelie te horen
Vraag de cursisten Leer en Verbonden 138:20–21, 25–28 door te lezen en te letten
op de vraag waarover president Smith nadacht. (Noot: Maak de cursisten terwijl ze
de Schriften bestuderen het belang duidelijk van goede vragen stellen en naar
antwoorden zoeken. Wijs de cursisten erop dat veel openbaringen die in de
Schriften opgetekend zijn, ten gevolge van een oprechte vraag tot stand kwamen.)
Laat de cursisten na hun reacties Leer en Verbonden 138:29–30 doorlezen en letten
op hoe de geesten in de gevangenis het evangelie zouden horen. Vraag:

• Wat deed de Heiland onder de rechtvaardigen terwijl Hij de geestenwereld
bezocht? (Maak de cursisten de volgende waarheid duidelijk: Jezus
organiseerde in de geestenwereld het verlossingswerk voor de doden.)

Verdeel de cursisten in tweetallen. Vraag ze Leer en Verbonden 138:30–37 te
bestuderen en het belang van het woord alle te bespreken in de verzen 30, 31 en 37.
Vraag na enige tijd:

• Wat had de bediening van de Heiland in de geestenwereld ten doel? (De
cursisten dienen de volgende waarheid te verwoorden: De Heiland verschafte
alle kinderen van God een manier om het evangelie te horen en een
volheid van vreugde te ontvangen.)

• Waarom moet het evangelie aan al Gods kinderen gepredikt worden? (Zie LV
138:33–34; 1 Petrus 3:18–20.)

• Wat zegt dat ons over de uitwerking van het verzoeningswerk van Jezus
Christus? (De invloed van de verzoening reikt tot in de geestenwereld toe.)

Lees desgewenst het volgende citaat van president Joseph Fielding Smith
(1876–1972) voor:

‘Hoe zit het met de ontelbare duizenden die overleden zijn en nooit van Christus
gehoord hebben, nooit de gelegenheid tot bekering en vergeving van hun zonden
gehad hebben, nooit een ouderling van de kerk met het gezag ontmoet hebben?
Sommige van onze christelijke buren zullen zeggen dat ze voor altijd verloren
zijn. […]

‘Zou dat eerlijk zijn? Zou dat rechtvaardig zijn? Nee! De Heer geeft ieder mens de
gelegenheid om over het eeuwig leven te horen en dat, ofwel een plaats in zijn koninkrijk, te
ontvangen.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen
[1954–1956], 2:132.)

• Waarom doen die waarheden over de geestenwereld ertoe? Wat maakt het uit
of iemand die waarheden aangaande de geestenwereld wel of niet kent?

• Hoe kan kennis van de bediening van de Heiland in de geestenwereld je tot
troost zijn?

LES 18

79



Wij kunnen de doden helpen verlossen
Geef elke cursist een kopie van het bijbehorende uitreikblad ‘Het werk
voor de doden in de laatste dagen’. Deel de klas op in groepjes of

tweetallen. Laat ze de citaten op het uitreikblad lezen en de beloofde zegeningen
bespreken voor wie aan het verlossingswerk van de doden deelnemen.

Stel na voldoende tijd de volgende vragen:

• Hoe draagt onze deelname aan familiehistorisch en tempelwerk ertoe bij dat
overledenen toegang krijgen tot de zegeningen van het zoenoffer van Jezus
Christus?

• In welke opzichten draagt onze deelname aan plaatsvervangende
verordeningen voor de doden ertoe bij dat wij meer op de Heiland gaan lijken?
(Maak de cursisten bij het geven van hun antwoorden het volgende beginsel
duidelijk: Als we deelnemen aan tempelverordeningen voor onze
overleden verwanten, maken we mede hun verlossing mogelijk en
worden we tegen de tegenstander gesterkt.)

Lees desgewenst de volgende uitleg van president Gordon B. Hinckley (1910–2008)
voor over hoe plaatsvervangend werk voor de doden op het verlossingswerk van de
Heiland lijkt:

‘Wat er zich in het huis des Heren afspeelt […] staat dichter bij de geest van
offerande van de Heer dan enige andere bezigheid die mij bekend is. Waarom?
Omdat het werk verricht wordt door hen die hun tijd en middelen overvloedig
beschikbaar stellen, zonder enige verwachting van dankbetuiging of beloning,
om voor anderen te doen wat zij niet zelf kunnen doen.’ (‘A Century of Family
History Service’, Ensign, maart 1995, 62–63; zie ook Obadja 1:21).

Vestig de aandacht van de cursisten weer op het uitreikblad en vraag:

• Wanneer heb je een van de beloofde zegeningen gezien of gevoeld voor wie aan
het verlossingswerk van de doden deelnemen?

Laat de cursisten de volgende vraag overdenken:

• Welke belofte zou je graag nu in vervulling zien gaan en wat ben je bereid
ervoor te doen?

Spoor de cursisten aan de consulent familiegeschiedenis in hun wijk te raadplegen
over hoe ze werk voor hun overleden voorouders kunnen doen. Lees Leer en
Verbonden 128:22 voor en getuig van de eeuwige bediening van Jezus Christus en
het heilige werk voor de doden dat reeds vóór de grondlegging der wereld werd
ingesteld.

Leesstof voor de cursisten
• Lukas 23:39–43; 1 Petrus 3:18–20; 4:6; Leer en Verbonden 128:15, 22; 138:1–37.

• Spencer J. Condie, ‘Het bezoek van de Heiland aan de geestenwereld’, Liahona,
juli 2003, 26–30.
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Het werk voor de doden in de laatste dagen
Ouderling Johannes A. Widtsoe (1872–1952) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het
volgende gezegd over onze voorgeordende zending om de zonen en dochters van God te helpen
verlossen:

‘Wij hebben in onze voorsterfelijke staat, in de tijd van de grote
raadsvergadering, een bepaalde overeenkomst met de Almachtige
gesloten. De Heer legde een door Hemzelf bedacht plan voor. Wij
aanvaardden dat. Daar het plan voor alle mensen was bestemd, werden wij
medewerkers ten behoeve van het eeuwig heil van alle mensen op aarde.
Daar hebben wij toen ingestemd om niet alleen een heiland voor onszelf te

zijn maar […] voor de hele mensheid. We werden een partner van de Heer. De uitvoering
van het plan werd toen niet alleen het werk van de Vader en de Heiland, maar ook ons
werk. De minste, de nederigste onder ons is medewerker in het plan van de Almachtige,
om de doeleinden van het eeuwige heilsplan te bewerkstelligen.’ (‘The Worth of Souls’,
Utah Genealogical and Historical Magazine, oktober 1934, 189.)’ (Zie Leer en Verbonden
en kerkgeschiedenis: lesboek voor de leerkracht Evangelieleer [1999], 173).

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de jongeren in de kerk
aangemoedigd om tempelwerk voor hun eigen voorouders te doen:

‘Elk werk dat u in de tempel doet, is goed bestede tijd, maar
plaatsvervangend verordeningen ondergaan voor een van uw eigen
voorouders maakt de tijd in de tempel nog heiliger, waaruit nog meer
zegeningen zullen voortvloeien.’ […]

‘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. […] Ik kan me geen betere bescherming
tegen de invloed van de tegenstander in je leven indenken.’ (‘De vreugdevolle verlossing
van de doden’, Liahona, november 2012, 93–94.)

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen liet de volgende uitnodiging en
belofte uitgaan:

‘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 kennen, naar ze op zoek te gaan en je voor te bereiden 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
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zegen, waarin je afstamming staat vermeld, verbindt je met deze vaderen en zal meer voor
je gaan betekenen. Je liefde en dankbaarheid 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.’ (‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona,
november 2011, 26–27.)
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LES 19

Hij is opgestaan
Inleiding
‘[Jezus Christus] is herrezen uit het graf “als Eersteling van
hen die ontslapen zijn” (zie 1 Korinthe 15:20). Als herrezen
Heer heeft Hij degenen bezocht die Hij tijdens zijn leven had
liefgehad’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’, Liahona, april 2000, 3.) Deze les behandelt de

leer en gebeurtenissen met betrekking tot de opstanding van
Jezus Christus. Naarmate de cursisten hun begrip en
getuigenis van de opstanding vergroten, neemt ook hun
hoop en perspectief toe als ze met de moeilijkheden van het
aardse leven te maken krijgen.

Achtergrondinformatie
• D. Todd Christofferson, ‘De opstanding van Jezus Christus’, Liahona, mei 2014,

111–114.

• Dallin H. Oaks, ‘Opstanding’, Liahona, juli 2000, 16–19.

Lessuggesties
1 Korinthe 15:12–29
De opstanding van Jezus Christus
Laat dan het volgende citaat van de profeet Joseph Smith (1805–1844) zien en door
een cursist voorlezen:

‘De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de
apostelen en profeten aangaande Jezus Christus — dat Hij stierf, werd begraven,
ten derden dage verrees en ten hemel opvoer. Al het andere dat verband houdt
met onze godsdienst is hier slechts een toevoeging aan.’ [Leringen van
kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 53.]

Bespreek de volgende vraag met de cursisten:

• Waarom zijn alle andere evangeliebeginselen ‘toevoegingen’ aan de dood,
begrafenis en opstanding van Jezus Christus?

Vraag de cursisten Jesaja 25:8; Mosiah 16:7–8; en Alma 33:22 door te lezen en te
letten op wat profeten van weleer over de opstanding van Jezus Christus
profeteerden. Vraag ze naar hun bevindingen.

Zet het volgende schema op het bord:
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Omdat Jezus uit de dood is
opgestaan, …

Als Jezus niet uit de dood was
opgestaan, dan …

1 Korinthe 15:20–28

Alma 11:43–45

1 Korinthe 15:12–29, 29

2 Nephi 9:8–10

Laat de helft van de klas de Schriftteksten in de linkerkolom van het schema
bestuderen en letten op de zegeningen die we dankzij de opstanding van Jezus
Christus ontvangen. Laat de andere helft van de klas de Schriftteksten in de
rechterkolom bestuderen en letten op wat er gebeurd zou zijn als Jezus niet uit de
dood was opgestaan. Vraag enkele cursisten na verloop van tijd naar hun
bevindingen. Help de cursisten een leerstelling in deze verzen te verwoorden door
de volgende vragen te stellen:

• Volgens 1 Korinthe 15:20 tekende de apostel Paulus op dat Jezus de ‘Eersteling
geworden [is] van hen die ontslapen zijn’. Wat betekent dat? (Jezus was de
eerste die uit de dood opstond.)

Vraag de cursisten om 1 Korinthe 15:22 door te lezen. Vraag dan:

• Hoe zou je de universele zegening samenvatten die we ontvangen omdat Jezus
Christus uit de dood is opgestaan? (De cursisten dienen tot de volgende
conclusie over de leer te komen: Dankzij de verzoening en opstanding van
Jezus Christus zullen allen die ooit geboren zijn uit de dood opstaan.)

Laat een cursist de volgende citaten van president Howard W. Hunter (1907–1995)
en president Marion G. Romney (1897–1988) van het Eerste Presidium voorlezen:

‘Zonder de opstanding zou het evangelie van Jezus Christus een opsomming van
wijze gezegden en schijnbaar onverklaarbare wonderen zijn — gezegden en
wonderen zonder de uiteindelijke overwinning. Nee, de uiteindelijke overwinning
komt voort uit het grootste wonder: voor het eerst in de geschiedenis van de
mens is iemand die dood was uit de dood herrezen. Hij is de Zoon van God, de
Zoon van onze onsterfelijke Vader in de hemel, en zijn overwinning over de

lichamelijke en de geestelijke dood is het goede nieuws dat iedere christelijke tong dient te
belijden.’ (Howard W. Hunter, ‘An Apostle’s Witness of the Resurrection’, Ensign, mei 1986, 16.)

‘“Hij is opgewekt! Hij is hier niet.” (Markus 16:6.) Deze woorden, veelzeggend in
hun eenvoud, kondigden de belangrijkste gebeurtenis in de opgetekende
geschiedenis aan.’ (Marion G. Romney, ‘The Resurrection of Jesus’, Ensign, mei
1982, 6.)
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• Waarom denk je dat de opstanding van Jezus Christus ‘de belangrijkste
gebeurtenis in de opgetekende geschiedenis’ is?

• Wat voor gevoelens en gedachten roept het bij je op dat je weet dat alle
kinderen van onze hemelse Vader die op aarde geboren zijn dankzij de
opstanding van Jezus Christus uit de dood zullen opstaan?

Leg uit dat de opstanding ons niet alleen van de lichamelijke dood maar ook van
de geestelijke dood verlost. Als er geen opstanding was, zouden alle mensen
uiteindelijk als de duivel worden (zie 2 Nephi 9:6–9).

Getuig dat Jezus Christus de verzoening door zijn opstanding voleindigde en het
voor Gods kinderen mogelijk maakte om in zijn tegenwoordigheid terug te keren.

Mattheüs 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes 20
Getuigen van de herrezen Jezus Christus

Geef de cursisten het volgende schema als uitreikblad:

Verschijningen van de herrezen Jezus Christus in het
Nieuwe Testament

Verwijzing Bezochte
personen

Datum
of tijd

Plaats Wat er
gebeurde

Johannes 20:11–18; Markus 16:9

Mattheüs 28:1–10

Lukas 24:34; 1 Korinthe 15:5

Markus 16:12; Lukas 24:13–32

Markus 16:14; Lukas 24:33, 36–49;
Johannes 20:19–23

Johannes 20:26–29

Johannes 21:4–23

Mattheüs 28:16–20; Markus 16:15–18

Markus 16:19–20; Lukas 24:50–53;
Handelingen 1:9–11

1 Korinthe 15:6

1 Korinthe 15:7

Handelingen 7:55–56

Handelingen 9:4–6; 1 Korinthe 9:1;
15:8

Openbaring 1:13–18
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Wijs iedere cursist één of twee rijen uit het schema toe. Vraag ze de Schriftteksten
in hun rij te bestuderen en na te gaan wie de herrezen Heiland bezocht. Vraag de
cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. Laat de cursisten het omwille
van de tijd kort houden. Bespreek dan de volgende vragen:

• Wat ben je door deze activiteit te weten gekomen over de vele verschijningen
van de herrezen Heiland en wat iedere betrokkene meegemaakt heeft?

• Welke getuigen van de herrezen Jezus Christus worden er naast deze teksten
nog meer in de Schriften genoemd? (De cursisten kunnen de Nephieten of de
profeet Joseph Smith noemen.)

• Waarom is het belangrijk om te weten dat er vele getuigen van de herrezen
Heiland geweest zijn? (Zie erop toe dat de cursisten de volgende waarheid
begrijpen: Daar velen de herrezen Jezus Christus gezien hebben, weten we
zeker dat Hij leeft en dat ook wij na onze dood weer zullen leven.)

Maak de cursisten de leerstellige implicaties van de opstanding duidelijk en
waarom, zoals Joseph Smith heeft gezegd, alle andere beginselen toevoegingen zijn
aan de dood en opstanding van Jezus Christus. Geef elke cursist daartoe een kopie
van het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen. Laat een cursist het citaat voorlezen.

‘Als Jezus werkelijk is opgestaan, volgt daaruit automatisch dat Hij een goddelijk
wezen is. Geen enkele gewone sterveling heeft in zichzelf de macht om na zijn
dood weer tot leven te komen. Omdat Hij is herrezen, kan Jezus niet slechts een
timmerman, leraar, rabbi of profeet zijn geweest. Omdat Hij is herrezen, moet
Jezus wel een God zijn, ja, de eniggeboren Zoon van de Vader.

‘Daarom is wat Hij leerde waar. God kan niet liegen [zie Enos 1:6].

‘Daarom was Hij de Schepper van de aarde, zoals Hij zei [zie bijvoorbeeld 3 Nephi 9:15].

‘Daarom zijn de hemel en de hel werkelijkheid, zoals Hij leerde [zie bijvoorbeeld LV 76].

‘Daarom is er een geestenwereld die Hij na zijn dood bezocht [zie LV 138].

‘Daarom zal Hij, zoals de engelen zeiden [zie Handelingen 1:10–11], wederkeren en persoonlijk
op de aarde regeren [zie Geloofsartikelen 1:10; zie ook Topical Guide, ‘Jesus Christ, Millennial
Reign’].

‘Daarom komt er een laatste oordeel en een opstanding voor allen [zie bijvoorbeeld 2 Nephi
9:15].

Daar de opstanding van Christus echt heeft plaatsgevonden, zijn twijfels over de almacht,
alwetendheid en welwillendheid van God de Vader, die zijn eniggeboren Zoon voor de redding
van de wereld gegeven heeft, ongegrond. Twijfels over de betekenis en het doel van het leven
zijn ongegrond. Jezus Christus is in feite de enige naam of wijze waardoor de mensheid het
eeuwig heil kan ontvangen. De genade van Christus is echt, en biedt de bekeerlijke zondaar
zowel vergeving als reiniging. Geloof is meer dan verbeelding of een psychologische uitvinding.
Ultieme en universele waarheid bestaat, en er zijn objectieve en onveranderlijke morele normen
die Hij predikte.

‘Daar Christus echt is opgestaan, is bekering van elke overtreding van zijn wetten en geboden
zowel mogelijk als dringend. De wonderen van de Heiland zijn echt, evenals zijn belofte aan zijn
discipelen dat zij dezelfde werken en zelfs nog grotere werken kunnen doen [zie Johannes 14:12].
[…] Doordat de opstanding van Christus echt heeft plaatsgevonden, is de dood niet ons einde,
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en hoewel onze huid zal worden geschonden, zullen wij vanuit ons vlees God aanschouwen [zie
Job 19:26].’ (‘De opstanding van Jezus Christus’, Liahona, mei 2014, 113, 114.)

• Hoe illustreert ouderling Christoffersons citaat de centrale rol van de
opstanding van de Heiland in de leer van het herstelde evangelie?

Wilt u de cursisten beter laten beseffen hoe de werkelijkheid van de opstanding
hen persoonlijk kan raken, laat dan het volgende citaat van ouderling Dallin H.
Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘De “levende hoop” die we krijgen door de opstanding is onze overtuiging dat de
dood niet het einde is van onze identiteit maar slechts een noodzakelijke stap in
de bestemde overgang van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid. Die hoop
verandert het hele zicht op het sterfelijk leven. […]

‘De zekerheid van een opstanding geeft ons de kracht en het perspectief om door
te gaan als wij en al onze dierbaren in het sterfelijk leven voor moeilijkheden

komen te staan, zoals lichamelijke, geestelijke of emotionele gebreken die wij bij onze geboorte
hebben meegekregen of tijdens ons leven hebben opgelopen. Door de opstanding weten we dat
die sterfelijke gebreken slechts tijdelijk zijn!

‘De zekerheid van een opstanding geeft ons ook een krachtige prikkel om tijdens ons sterfelijk
leven de geboden van God na te leven.’ (‘Opstanding’, Liahona, juli 2000, 18).

• Waarom is het belangrijk dat wij allemaal een getuigenis van de werkelijkheid
van de opstanding ontwikkelen? (Maak de cursisten het volgende beginsel
duidelijk: Dankzij de opstanding van Jezus Christus kunnen we hoop en
een eeuwig perspectief hebben als we met de beproevingen van het leven
geconfronteerd worden.)

• In welke opzichten heeft begrip van de opstanding jou of iemand die je kent
hoop of vreugde geschonken?

Lees het volgende citaat van president David O. McKay (1873–1970) voor:

‘Tweeënhalf jaar lang waren [de apostelen] op de been gehouden en geïnspireerd
door Christus’ aanwezigheid. Maar nu was Hij er niet meer. Ze waren aan hun lot
overgelaten, ze waren in verwarring en hulpeloos. […]

‘Waardoor veranderden deze discipelen plotseling in zelfverzekerde, onbevreesde,
heldhaftige predikers van het evangelie van Jezus Christus? Het was de
openbaring dat Christus uit het graf was herrezen.’ (Leringen van

kerkpresidenten:David O. McKay [2003], 62).

Vraag de cursisten aan een bekende van hen te denken die uit de boodschap van
de opstanding kracht zou putten. Moedig de cursisten aan hun gevoelens en
getuigenis in de nabije toekomst met die persoon te bespreken.
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Leesstof voor de cursisten
• Lukas 24:1–48; Johannes 20; 1 Korinthe 15:1–29, 54–58.

• Dallin H. Oaks, ‘Opstanding’, Liahona, juli 2000, 16–19.
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LES 20

De Heiland diende zijn
‘andere schapen’

Inleiding
Zoals in ‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’ staat, is de Heiland ‘in het oude Amerika onder
zijn “andere schapen” werkzaam geweest’ (zie Johannes
10:16).’ (Liahona, april 2000, 3; zie ook 3 Nephi 11:1–17). Als

we in het Boek van Mormon over de bediening van de
Heiland lezen, beseffen we dat Hij onder zijn discipelen in
elke natie werkzaam is en ieder persoonlijk wil opbeuren en
steunen.

Achtergrondinformatie
• Ronald A. Rasband, ‘Eén voor één’, Liahona, januari 2001, 36–37.

Lessuggesties
Johannes 10:14–16; 3 Nephi 15:16–21; 16:1–3
Jezus Christus sprak tot de Joden over zijn ‘andere schapen’

Laat een wereldbol of wereldkaart zien en laat een cursist aanwijzen waar Jezus
Christus zijn werk onder de Joden verrichtte (het hedendaagse Israël in het
Midden-Oosten). Laat de cursisten Johannes 10 opzoeken, enkele verzen vluchtig
doornemen en letten op wat Jezus over Zichzelf en zijn relatie tot zijn volgelingen
zei. Vraag ze naar hun bevindingen. (De cursisten behoren te antwoorden: Hij is de
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goede Herder, Hij kent zijn schapen, zij kennen zijn stem, Hij brengt ze in zijn
schaapskooi bijeen, enzovoort). Vraag vervolgens een cursist Johannes 10:14–16
voor te lezen terwijl de klas meeleest. Vraag de cursisten:

• Wat zei de Heiland over zijn ‘andere schapen’?

• Wie waren de ‘andere schapen’ waar Jezus op doelde?

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 3 Nephi 15:16–21 voor te lezen.
Vraag dan:

• Welke belangrijke waarheden openbaarde Jezus over zijn ‘andere schapen’ aan
de Nephieten? (Eén waarheid is dat toen Jezus tot de Joden over ‘andere
schapen’ sprak, Hij naar andere mensen verwees die Hem volgden, onder
wie Lehi’s nakomelingen die op het Amerikaanse vasteland woonden.)

• Waarom wisten de Joden in Jeruzalem verder niets over zijn ‘andere schapen’?

Wijs Amerika aan op de kaart en laat de cursisten de volgende teksten doorlezen: 3
Nephi 16:13 en Mosiah 27:30. Vraag na enige tijd:

• Waar zei de Heer nog meer dat Hij Zich aan zijn volk bekend zou maken?

• Waarom is het belangrijk om te weten dat de Heiland zijn ‘schapen’ in andere
natiën zou bezoeken? (Leg uit dat de Heiland zelf mogelijk andere volken of
natiën bezocht heeft, maar dat Hij Zich doorgaans door de werkingen van de
Heilige Geest openbaart. Beklemtoon dat Jezus door zijn persoonlijke
bediening onder zijn schapen bijdroeg aan de vervulling van het verbond van
zijn Vader om ze in zijn tegenwoordigheid terug te voeren.)

Getuig dat Jezus Christus ons allemaal liefheeft en Zich aan allen zal
openbaren die onder zijn schapen gerekend worden. Hij streeft ernaar alle
kinderen van onze hemelse Vader, waar ze ook zijn, bijeen te vergaderen,
terug in de tegenwoordigheid van de Vader.

3 Nephi 11:8–17
Jezus Christus dient zijn volgelingen op individuele basis
Lees 3 Nephi 11:8–17 voor. Laat de cursisten meelezen en zich voorstellen of
visualiseren dat ze bij de tempel in het land Overvloed aanwezig waren. Vraag de
cursisten na het lezen wat hun van de woorden en daden van de Heiland in deze
verzen het meest aanspreekt. Stel dan naar behoefte enkele of alle van de
volgende vragen:

• Wat zou Jezus Christus de menigte bij de tempel die dag over Hem duidelijk
hebben willen maken? (De cursisten behoren onder andere de volgende
waarheid te noemen: De Heiland dient zijn volgelingen ‘één voor één’
[3 Nephi 11:15; zie ook 3 Nephi 17:21].)

Als je nagaat dat de menigte uit ongeveer 2500 mensen bestond (zie 3 Nephi
17:25), wat zegt de uitnodiging van de Heiland aan iedere persoon om de wonden
in zijn zij, handen en voeten te voelen dan over zijn zorg voor ieder van ons?

• Hoe is de uitnodiging van Jezus Christus in 3 Nephi 11:14 tegenwoordig op
ieder van ons van toepassing?
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• Hoe zou je er zelf door geraakt worden als je de wonden van de Heiland kon
zien en aanraken?

Voor een voorbeeld dat de betrokkenheid van de Heiland bij ieder van ons
persoonlijk illustreert, kunt u de volgende ervaring vertellen, opgetekend door
ouderling Ronald A. Rasband van het Presidium der Zeventig:

‘In de laatste maanden van onze zending maakten we iets mee dat voor ons nog
eens het belangrijke beginsel heeft onderstreept dat ieder van ons bekend is bij
God en dat Hij ieder liefheeft.

‘Ouderling Neal A. Maxwell zou naar New York komen voor wat kerkelijke
aangelegenheden, en ons werd meegedeeld dat hij ook een
zendelingenconferentie wilde houden. We waren blij dat we de gelegenheid

kregen om te luisteren naar een van de uitverkoren dienstknechten van de Heer. Mij werd
gevraagd om een van onze zendelingen uit te kiezen voor het openingsgebed. Ik had een
willekeurige zendeling kunnen kiezen voor het gebed, maar ik had het gevoel dat ik er zorgvuldig
over na moest denken en onder gebed iemand moest kiezen die ik van de Heer moest vragen. Ik
nam de lijst met zendelingen door, en één naam sprong eruit: ouderling Joseph Appiah uit Accra
(Ghana). Ik had het gevoel dat de Heer wilde dat Hij het gebed zou uitspreken in de bijeenkomst.

‘Vóór de zendelingenconferentie had ik een periodiek gesprek met ouderling Appiah, en ik
vertelde hem over de ingeving die ik had gehad dat hij het gebed moest uitspreken. Met een
verbaasde en nederige blik in zijn ogen begon hij hard te huilen. Ik was een beetje verbaasd over
zijn reactie, en ik vertelde hem dat het niet hinderde, dat hij het gebed niet hoefde uit te spreken,
maar toen zei hij dat hij het gebed graag zou uitspreken, dat zijn emotie alleen maar veroorzaakt
werd door zijn liefde voor ouderling Maxwell. Hij zei mij dat deze apostel een bijzonder plekje
heeft in het hart van de heiligen in Ghana, en van zijn eigen familie. Ouderling Maxwell had zijn
vader geroepen als districtspresident in Accra, en had zijn vader en moeder verzegeld in de Salt
Laketempel.

‘Ik was niet op de hoogte van wat ik u zojuist allemaal over deze zendeling en zijn familie verteld
heb, maar de Heer wist het en Hij inspireerde een zendingspresident één zendeling een
levenslange herinnering en een getuigenisversterkende ervaring te geven.’ (‘Eén voor één’,
Liahona, januari 2001, 36–37.)

Geef de cursisten even de tijd om terug te gaan naar 3 Nephi 11:15–17. Vraag dan:

• Wanneer heb je gevoeld dat onze hemelse Vader en Jezus Christus je
persoonlijk kennen?

• Wat deed de menigte bij de tempel nadat ieder een persoonlijk getuigenis van
de goddelijkheid van de Heiland ontvangen had?

Vraag of er cursisten zijn die willen getuigen van de Heiland en de liefde die ze van
Hem gevoeld hebben. Getuig dat we de handen en voeten van de Heiland
weliswaar niet fysiek aangeraakt hebben, maar dat Hij ons toch op een persoonlijke
manier dient. Moedig de cursisten aan te overdenken hoe ze hun hemelse Vader en
Jezus Christus kunnen bedanken voor de liefde die ze persoonlijk van Hen
gevoeld hebben.
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3 Nephi 11–28
De Heiland was onder de Nephieten werkzaam
Laat de cursisten andere belangrijke aspecten van de bediening van de Heiland
onder de Nephieten ontdekken aan de hand van de hoofdstukopschriften voor 3
Nephi 11–28. Laat de klas belangrijke elementen van de bediening van de Heiland
onder de Nephieten opzoeken en noteren. Loop door de klas terwijl de cursisten
bezig zijn en let op hun bevindingen. Verwijs cursisten die moeite hebben om
antwoorden te vinden naar een van de volgende Schriftteksten (de woorden tussen
haakjes zijn alleen voor de leerkracht bestemd):

3 Nephi 11:19–27 (gaf priesterschapsgezag aan zijn discipelen)

3 Nephi 11:31–40 (verklaarde zijn leer)

3 Nephi 12–14 (zette het equivalent van de bergrede uit het Nieuwe
Testament uiteen)

3 Nephi 17:5–25 (genas velen en diende de kinderen)

3 Nephi 18:1–12 (Jezus bediende het avondmaal)

3 Nephi 19:19–29 (bad voor de Nephitische twaalf discipelen)

3 Nephi 20:24–29 (sprak over het verbond van de Vader om Israël te
vergaderen)

3 Nephi 23 (gebood dat bepaalde Schriftuur aan de Nephitische kronieken
toegevoegd moest worden)

3 Nephi 27:1–10 (gebood dat de kerk van de Heer met zijn naam aangeduid
moest worden)

Vraag de cursisten na verloop van tijd naar de bevindingen van hun zoektocht in de
Schriften. Als de cursisten de gevonden elementen van de bediening van de
Heiland uitleggen, gebruik dan desgewenst de volgende vragen om de klassikale
bespreking te verdiepen:

• Wat voor uitwerking kan dit aspect van de bediening van de Heiland op de
mensen gehad hebben?

• Waarom zou het nuttig zijn om te herkennen en bestuderen wat Jezus Christus
als leider en leraar deed?

Laat de cursisten over de volgende vraag nadenken en hun gedachten opschrijven:

• Wat denk je dat je hemelse Vader je op basis van wat we vandaag bestudeerd
hebben wil laten doen om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen in hoe je
de mensen om je heen tot steun bent? Denk daarbij aan vreemden,
familieleden, vrienden en degenen die je in je kerkroeping dient.

Geef tot slot uw getuigenis van de waarheden die in de les van vandaag aan de
orde zijn gekomen.

Leesstof voor de cursisten
• Johannes 10:11–16; 3 Nephi 11:1–17; 15:16–21; 16:1–3.
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• Ronald A. Rasband, ‘Eén voor één’, Liahona, januari 2001, 36–37.
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LES 21

Jezus Christus stichtte
zijn kerk

Inleiding
Tijdens de drie jaar van zijn aardse bediening verleende Jezus
Christus priesterschapssleutels aan zijn twaalf apostelen. Met
die sleutels werd De Kerk van Jezus Christus ‘gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten’ (Efeze 2:20). In
deze les komt aan de orde hoe de Heiland zijn apostelen en

zijn kerk na zijn opstanding bleef leiden en besturen door de
bediening van de Heilige Geest, zodat zij konden bijdragen
aan de vervulling van het verbond van Abraham om het
verstrooide Israël te vergaderen.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘Profeten, zieners en openbaarders’, Liahona, november

2004, 6–9.

Lessuggesties
Mattheüs 10:1–4; 16:19; 17:3–7; 18:18; Efeze 2:19–20; 4:11–14
Jezus Christus stichtte zijn kerk op een fundament van apostelen en profeten
Laat de cursisten een sleutel of sleutelbos zien en vraag wat het woord sleutels in de
context van het evangelie betekent. Vraag enkele cursisten beurtelings een of meer
verzen in de volgende tekstenreeks voor te lezen. Laat de klas meelezen en de
belangrijkste gebeurtenis vaststellen waar elke tekst naar verwijst.

Mattheüs 10:1–4 (Apostelen geroepen en gemachtigd)

Mattheüs 16:19 (Priesterschapssleutels worden aan Petrus beloofd [zie Gids bij
de Schriften, ‘Sleutels van het priesterschap’; scriptures.lds.org].)

Mattheüs 17:3–7 (‘De Heiland, Mozes en Elias [Elia] hebben de sleutels aan
Petrus, Jakobus en Johannes gegeven toen zij op de berg voor hen verheerlijkt
werden.’ [Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 113).

Mattheüs 18:18 (Op aarde en in de hemel binden en ontbinden verwijst naar
priesterschapssleutels die ook aan de andere apostelen beloofd werden.)

Leg desgewenst uit dat de genoemde of veronderstelde ‘sleutels’ in deze
Schriftteksten met de verzegelbevoegdheid te maken hebben. (Zie Boyd K. Packer,
The Holy Temple [1980], 81–87.)

Vraag de cursisten:

• Wat wordt er met sleutels van het priesterschap bedoeld?

• Waarom is het belangrijk dat apostelen priesterschapssleutels bezitten?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen:
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‘“Priesterschapssleutels zijn het gezag dat God aan priesterschaps[dragers] geeft
om het gebruik van zijn priesterschap op aarde te regelen en te besturen.”
[Handboek 2: de kerk besturen [2010], 2.1.1]. Elke handeling of verordening die
in de kerk wordt verricht, gebeurt na de directe of indirecte autorisatie van de
persoon die daarvoor de sleutels draagt. Ouderling M. Russell Ballard heeft het
zo uitgelegd: ‘Wie priesterschapssleutels hebben […] maken het voor allen die

getrouw onder hun leiding werkzaam zijn letterlijk mogelijk om priesterschapsgezag uit te
oefenen en toegang tot priesterschapsmacht te hebben.’ [M. Russell Ballard,‘Mannen en
vrouwen in het werk van de Heer’, , Liahona, april 2014, 48]’ (‘De sleutels en het gezag van het
priesterschap’, Liahona, mei 2014, 49.)

• In welke opzichten zijn priesterschapssleutels individuele kerkleden tot zegen?

Laat een cursist Efeze 2:19–20 voorlezen. Vraag de klas vervolgens:

• Wat komen we uit deze Schrifttekst over het fundament van de kerk van de
Heiland te weten? (Maak de cursisten de volgende waarheid duidelijk: Jezus
Christus, die zelf de hoeksteen is, stichtte zijn kerk op een fundament van
apostelen en profeten.)

• Wat heeft een gebouw aan een fundament en een hoeksteen? (Het fundament
biedt het gebouw sterkte en steun. Als eerste steen in een fundament is de
hoeksteen het referentiepunt voor alle andere stenen in het fundament. De
hoeksteen bepaalt ook de positie van het hele gebouw. De muren worden er
eveneens mee op hun plek verankerd.)

Laat de cursisten met de persoon naast hen de volgende vragen bespreken:

• In welke opzichten is Jezus Christus de ‘hoeksteen’ van de kerk?

• Wat leren we uit deze Schrifttekst over de relatie tussen de Heiland (de
hoeksteen) en de apostelen en profeten (het fundament)?

Laat een cursist Efeze 4:11–14 voorlezen. Laat de klas meelezen en letten op
redenen die Paulus gaf waarom we apostelen, profeten en andere kerkleiders nodig
hebben om de heiligen te leiden.

Laat de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en laat een cursist die voorlezen:

‘Om een kerk te vestigen die onder zijn leiding voortgezet zou worden, ook als
Hij niet meer op aarde zou zijn, ging Jezus “naar het gebergte […] om te bidden,
en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God.

‘“En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er
twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde” [Lukas 6:12–13].

‘Later verkondigde Paulus dat de Heiland, die wist dat Hij zou sterven, dat had
gedaan om de kerk “het fundament van de apostelen en profeten” te geven [zie Efeze 2:19–20].
Deze broeders en de andere functionarissen van de kerk zouden onder leiding van de herrezen
Christus werkzaam zijn.

‘Waarom? Onder andere, zodat “wij niet meer onmondig [zijn], op en neder, heen en weder
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun

LES 21

95



sluwheid, die tot dwaling verleidt” [Efeze 4:14].’ (‘Profeten, zieners en openbaarders’, Liahona,
november 2004, 6–7.)

• Op wat voor manieren heb je gezien dat hedendaagse apostelen en profeten als
fundament sterkte en stabiliteit aan de kerk bieden?

Handelingen 2:1–6, 14–26; 4:1–13, 18–21; Handelingen 10:9–20, 25–28,
34–35, 44–48; Handelingen 15:1–20
Jezus Christus leidde de apostelen door de Heilige Geest
Laat een cursist Handelingen 1:12 voorlezen. Vraag de klas vervolgens:

• Hoe bleef de herrezen Jezus Christus zijn apostelen volgens Lukas na zijn
hemelvaart leiden? (Hij gaf geboden en instructies door de Heilige Geest.)

Getuig dat Jezus Christus de apostelen na zijn opstanding en hemelvaart door
de bediening van de Heilige Geest leidde. Teneinde de cursisten voorbeelden
van die leiding duidelijk te maken, verdeelt u de klas in vier groepen en geeft u ze
de volgende opdrachten:

• Bestudeer Handelingen 2:1–6, 14–26 en let op hoe de Heilige Geest Petrus en
de apostelen op de pinksterdag tot hulp was.

• Bestudeer Handelingen 4:1–13, 18–21 en let op hoe de Heilige Geest Petrus
hielp op de Joodse leiders te reageren.

• Bestudeer Handelingen 10:9–20, 25–28, 34–35, 44–48 en let op hoe een
belangrijke verandering in de kerk aan Petrus geopenbaard werd.

• Bestudeer Handelingen 15:1–20 en let op hoe eerdere openbaring van Jezus
Christus door de Heilige Geest Petrus’ besluit en de steun van andere
kerkleiders voor dat besluit op de conferentie in Jeruzalem beïnvloedde.

Vraag cursisten uit elke groep na voldoende tijd samen te vatten wat ze gelezen
hebben en uit te leggen hoe Jezus Christus kerkleiders door de bediening van de
Heilige Geest leidde. Leg uit dat de Heilige Geest zijn taken op aanwijzing van de
Heiland verricht (zie Johannes 16:13–14).

Gebruik desgewenst 3 Nephi 19:7–9, 19–20 om aan te tonen dat kerkleiders over
wie we in het Boek van Mormon lezen ook hulp van de Heilige Geest bij hun
bediening ontvingen.

Bespreek de volgende vraag met de cursisten:

• Hoe zou je aan iemand uitleggen waarom het belangrijk is om te weten dat
Jezus Christus zijn apostelen na zijn dood bleef leiden?

Jezus Christus geeft kerkleiders heden ten dage aanwijzingen door de
Heilige Geest
Laat de volgende citaten van president Thomas S. Monson en president Henry B.
Eyring van het Eerste Presidium zien (of deel ze aan de klas uit) en door een cursist
voorlezen:
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‘Ik getuig […] dat onze Heiland, Jezus Christus, aan het hoofd van deze kerk
staat, die zijn naam draagt. ‘De heerlijkste ervaringen in het hele leven zijn de
influisteringen van de Geest waarmee Hij ons leidt om zijn werk voort te stuwen.’
(Thomas S. Monson, ‘Terugkijken en vooruitgaan’, Liahona, mei 2008, 88.)

‘[President Thomas S. Monson] heeft in mijn aanwezigheid openbaring en
inspiratie ontvangen, wat voor mij een bevestiging is dat God [de
priesterschapssleutels die de profeet draagt,] respecteert. Ik ben een ooggetuige.’
(Henry B. Eyring, ‘De ware en levende kerk’, Liahona, mei 2008, 24.)

• In welke opzichten illustreren die citaten een verband tussen de
nieuwtestamentische kerk en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen? (Maak de cursisten de volgende waarheid duidelijk:Net zoals
Jezus Christus zijn apostelen in de tijd van het Nieuwe Testament
aanwijzingen gaf, geeft Hij de kerkleiders in deze tijd op diverse
manieren aanwijzingen, waaronder de bediening van de Heilige Geest.)

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen. Vraag de klas na te gaan waarom
kerkleiders zich door de Heiland moeten laten leiden.

‘Het apostolische en profetische fundament van de kerk is om altijd tot zegen te
zijn, maar vooral in tijden van tegenspoed of gevaar, als we ons als een kind
voelen, verward en verdwaald, misschien een beetje angstig, als de onoprechte
mensen om ons heen of de duivel met al zijn geslepenheid ons proberen te
verwarren of te misleiden. Met het oog op die tijden zijn het Eerste Presidium en
het Quorum der Twaalf Apostelen door God geroepen en door u gesteund als

‘profeten, zieners en openbaarders’, met de president van de kerk als de profeet, ziener en
openbaarder, de senior apostel — de enige man met de bevoegdheid om alle sleutels van
openbaring en bestuur ten behoeve van de kerk te gebruiken. In het Nieuwe Testament, in het
Boek van Mormon en in deze tijd zijn deze functionarissen de bouwstenen van de ware kerk,
rondom de hoeksteen, “de rots van onze Verlosser, de Christus, de Zoon van God” [Helaman
5:12].’ (‘Profeten, zieners en openbaarders’, Liahona, november 2004, 7.)

Stel dan naar behoefte enkele of alle van de volgende vragen:

• Wat zou het betekenen dat de presiderende functionarissen van de kerk als
bouwstenen ‘rondom’ de hoeksteen, Jezus Christus, zijn geplaatst?

• Welke bewijzen heb je gezien of wanneer heb je gevoeld dat de Heiland
degenen leidt die tegenwoordig de kerk presideren?

• Op welke manieren heeft het bijwonen van de algemene conferentie je nader
tot Christus gebracht en op het fundament van apostelen en profeten
doen bouwen?
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Laat de volgende vragen zien of zet ze op het bord. Laat de cursisten over de
vragen nadenken en in hun aantekenschrift of Schriftendagboek een plan noteren
om op die gebieden vooruitgang te maken.

Wat kan ik doen om mijn getuigenis van de hedendaagse apostelen van de Heiland
te versterken?

In welke opzichten kan ik meer op hedendaagse profeten vertrouwen zodat Jezus
Christus mijn fundament wordt?

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 10:1–4; 16:19; 17:3–7; 18:18; Handelingen 2:1–6, 14–26; 4:1–13, 18–21;

Handelingen 10:9–20, 25–28, 34–35, 44–48; Handelingen 15:1–11, 13–19; Efeze
2:19–20; 4:11–14.

• Jeffrey R. Holland, ‘Profeten, zieners en openbaarders’, Liahona, november
2004, 6–9.
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LES 22

De Vader en de Zoon zijn
aan Joseph Smith
verschenen

Inleiding
In ‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’
staat: ‘In de hedendaagse wereld zijn [Jezus Christus] en zijn
Vader verschenen aan de jonge Joseph Smith, waarmee de
lang geleden beloofde “bedeling van de volheid der tijden”
werd ingeluid (Efeze 1:10).’ (, Liahona, april 2000, 3.) In deze
les wordt de centrale rol van het eerste visioen in de leer van

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
en het aandeel van de Heiland in dat visioen besproken. Deze
les beklemtoont eveneens dat een studie van het eerste
visioen ons geloof in God de Vader en in Jezus
Christus sterkt.

Achtergrondinformatie
• Gordon B. Hinckley, ‘Het wonderbaarlijke fundament van ons geloof’, Liahona,

november 2002, 78–81.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De vruchten van het eerste visioen’, Liahona, mei
2005, 36–38.

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

Lessuggesties
Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–17
Joseph Smith zag God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus
Maak de context van deze les duidelijk door een korte bespreking van
Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–12. Laat de cursisten deze tekst vervolgens op
onze tijd toepasselijk maken door ze op de overeenkomsten te wijzen tussen
Joseph Smiths zoektocht naar waarheid en de zoektocht naar waarheid van
mensen in deze tijd. (Uit de antwoorden moet het volgende blijken: er was veel
woordenstrijd onder de verschillende kerken. Joseph Smith kon op basis van logica
of intellect niet bepalen welke kerk waar was. Religieuze leiders legden dezelfde
Schriftteksten anders uit.)

Laat een cursist Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–15 voorlezen. Vraag de klas
vervolgens:

• Waarom zou Satan geprobeerd hebben om Joseph Smith ervan te weerhouden
te bidden? (Mogelijke antwoorden: Satan kende Joseph Smith uit de
voorsterfelijke wereld en wist dat het Josephs voorgeordende zending was om
de waarheid op aarde terug te brengen. Satan probeerde dat te voorkomen.)

Laat de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17 doorlezen en
leerstellingen opschrijven die uit het getuigenis van Joseph Smith naar voren
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komen. Vraag de cursisten na verloop van tijd welke leerstellingen ze
gevonden hebben.

Laat desgewenst het volgende citaat van ouderling Christoffel Golden van de
Zeventig zien.

‘De profeet schreef: “[Ik zag] twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke
beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij
de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. hoor
Hem!’ [Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.]

‘Die ervaring van de jonge Joseph, gevolgd door veel andere visioenen en
openbaringen, maakt duidelijk dat God werkelijk bestaat. De Vader en zijn Zoon,

Jezus Christus, zijn twee afzonderlijke wezens. De mens is naar het beeld van God geschapen.
Onze hemelse Vader is letterlijk de Vader van Jezus Christus. God openbaart zich nog steeds aan
de mens. God is dicht bij ons en in ons geïnteresseerd, en Hij beantwoordt onze gebeden.’ (‘De
Vader en de Zoon’, Liahona, mei 2013, 100.)

• Hoe zou je het belang van Joseph Smiths eerste visioen in de theologie van de
heiligen der laatste dagen beschrijven? (Maak de cursisten bij het geven van
hun antwoorden het volgende duidelijk: Joseph Smiths visioen van de Vader
en de Zoon bracht vele belangrijke waarheden op aarde terug.)

• Hoe zou je de relevantie van Joseph Smiths eerste visioen voor
waarheidszoekers in deze tijd beschrijven?

Laat het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) zien en
door een cursist voorlezen:

‘Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen rust
heel onze zaak op de rechtsgeldigheid van dit heerlijke eerste visioen. […] Niets
waarop we onze leer baseren, niets wat we onderwijzen, niets wat we naleven is
belangrijker dan die eerste verklaring. Ik meen te mogen beweren dat als Joseph
Smith met God de Vader en zijn geliefde Zoon gesproken heeft, al de andere
zaken die hij verkondigd heeft waar zijn. Dat is het scharnier waarop de poort

draait die tot het heilspad en het eeuwige leven leidt.’ (‘What Are People Asking about Us?’
Ensign, november 1998, 71.)

• Waarom rust ‘heel onze zaak als lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen’ op de rechtsgeldigheid van het eerste visioen? (De
cursisten dienen te begrijpen dat als Joseph Smiths verhaal niet waar is, de
herstelling van de Kerk van Jezus Christus ook niet plaatsgevonden heeft; maar
als Joseph Smiths verhaal wel waar is, heeft de herstelling wel
plaatsgevonden en is het herstelde evangelie waar.)

• Hoe heb je een getuigenis van de waarheid van het eerste visioen gekregen?

Laat de cursisten bedenken wat ze kunnen doen om een hernieuwde bevestiging
van de waarheid van het eerste visioen te verkrijgen. Lees desgewenst het volgende
citaat van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:
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‘Ik wil de jongeren die vandaag naar mijn woorden luisteren of die in de
toekomst zullen lezen een specifieke uitdaging geven: streef naar een
persoonlijke bevestiging dat Joseph Smith een profeet van God was. […] Lees het
getuigenis van de profeet Joseph Smith in de Parel van grote waarde. […] Dit is
Josephs eigen getuigenis van wat er echt gebeurd is. Lees die regelmatig. Je kunt
het getuigenis van Joseph Smith zelf voorlezen en opnemen. Luister er regelmatig

naar en laat je vrienden ernaar luisteren. Door naar het getuigenis van de profeet in je eigen
stem te luisteren, kun je de bevestiging krijgen die je verlangt.’ (‘Joseph Smith’, Liahona,
november 2014, 30.)

Leg voordat u verder gaat aan de cursisten uit dat het eerste visioen niet de enige
keer was dat de Heiland Joseph Smith en anderen in deze bedeling bezocht. Zo
verscheen Jezus Christus in de beginperiode van de herstelling meerdere keren aan
Joseph Smith en andere kerkleiders (zie bijvoorbeeld LV 76:22–24; 110:1–10).

Geschiedenis van Joseph Smith 1:17–20
‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’
Laat de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:17 doornemen en vraag wat
onze hemelse Vader deed toen Hij aan Joseph Smith verscheen. (Hij stelde zijn
Zoon voor.) U kunt de cursisten ook vragen of ze zich ooit hebben afgevraagd
waarom dit specifieke onderdeel van het eerste visioen van belang is. Lees de
volgende citaten van president Joseph Fielding Smith (1876–1972) voor:

‘Alle openbaringen sinds de zondeval zijn door Jezus Christus […] tot ons
gekomen. […] De Vader heeft zich nooit rechtstreeks en persoonlijk met de mens
ingelaten sinds de zondeval, behalve om zijn Zoon aan te kondigen en van Hem
te getuigen.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie,
3 delen [1954–1956], 1:27.)

‘Toen Adam in de hof van Eden was, bevond hij zich in de tegenwoordigheid van
God, onze eeuwige Vader. Na zijn val werd hij uit de tegenwoordigheid van de Vader verdreven.
[…] Toen werd Jezus Christus volgens de Schriften de Voorspraak voor Adam en zijn kinderen
[zie 1 Johannes 2:1; LV 29:5; 110:4], en tevens hun Middelaar [1 Timotheüs 2:5; Hebreeën 9:15]
die tussen het mensdom en de eeuwige Vader staat en voor ons pleit. Vanaf die tijd was het
Jezus Christus die zijn dienstknechten op aarde leidde en openbaringen en aanwijzingen aan de
profeten gaf. Als Joseph Smith een bedrieger was […] zou hij nooit verklaard hebben dat de
Vader de Zoon aankondigde en hem te kennen gaf zijn vraag aan de Zoon voor te leggen, en dat
de Zoon het antwoord gaf.’ (Answers to Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding
Smith jr., 5 delen [1957–1966], 3:58.)

• Wie gaf Joseph Smith in het eerste visioen antwoord op de vraag welke sekte
juist was?

• Waarom was het volgens president Joseph Fielding Smith belangrijk dat Joseph
Smith optekende dat onze hemelse Vader Jezus Christus voorstelde en dat Jezus
Christus vervolgens Josephs vragen beantwoordde? (Maak de cursisten de
volgende waarheid duidelijk: Vanaf de val van Adam en Eva is alle
openbaring door Jezus Christus gekomen.)
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• Hoe versterkt begrip van dit patroon van openbaring je vertrouwen in de
betrouwbaarheid van de beschrijving die de profeet van zijn visioen geeft?

Door het eerste visioen kunnen we ons geloof in Jezus Christus beter
ontwikkelen
Laat een cursist het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste
Presidium voorlezen:

Dat is de manier waarop het eerste visioen van Joseph Smith ons, ons gezin en
uiteindelijk de hele mensheid tot zegen is — we gaan door het getuigenis van de
profeet Joseph Smith in Jezus Christus geloven. Profeten en apostelen in de
geschiedenis van de mensheid hebben net als Joseph Smith goddelijke
manifestaties ontvangen. […]

‘[…] Al deze manifestaties, oude en hedendaagse, leiden de gelovigen naar de
goddelijke bron van alle rechtschapenheid en hoop — naar God, onze hemelse Vader, en naar
zijn Zoon, Jezus Christus. […]

‘Door ons geloof in het getuigenis van de profeet Joseph Smith en in de feiten van het eerste
visioen, zullen we door studie en gebed, diep en oprecht, gezegend worden met een standvastig
geloof in de Heiland, die tot Joseph sprak “op de morgen van een mooie, heldere dag, vroeg in
het voorjaar van achttienhonderdtwintig” (Geschiedenis van Joseph Smith 1:14).’ (‘De vruchten
van het eerste visioen’, Liahona, mei 2005, 38.)

• Welke zegeningen vloeien volgens president Uchtdorf uit kennis van het eerste
visioen voort? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient het
volgende beginsel te omvatten: Als we kennis van het eerste visioen krijgen,
ontwikkelen we een groter geloof in God de Vader en in zijn Zoon, Jezus
Christus.)

• Hoe vergroot kennis van het bezoek van de Vader en de Zoon aan Joseph Smith
ons geloof in Hen? (Mogelijke antwoorden: Het eerste visioen is nog een
getuigenis dat Zij leven; het verzekert ons dat Zij in de aangelegenheden van de
mens geïnteresseerd zijn; het is een bewijs dat Zij gebeden horen en verhoren.)

• Welke rol speelt het eerste visioen in jouw getuigenis van de herstelling?

• Wat kun je de komende week doen om je getuigenis van het eerste visioen te
sterken of er een bevestiging van te krijgen?

Moedig de cursisten aan de komende dagen tijd in te ruimen om over het eerste
visioen na te denken en te bidden. Vraag ze hun gedachten en gevoelens over
Joseph Smiths heilige ervaring op te schrijven.

Leesstof voor de cursisten
• Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–26.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De vruchten van het eerste visioen’, Liahona, mei
2005, 36–38.
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LES 23

De Heiland heeft zijn
priesterschap, kerk en
evangelie hersteld

Inleiding
Hedendaagse apostelen hebben getuigd: ‘Wij verklaren
plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk op aarde hersteld
zijn’. (‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’,
Liahona, april 2000, 3.) Maak de cursisten tijdens deze les
duidelijk dat de Heiland als onderdeel van zijn eeuwige

bediening de herstelling van het evangelie en zijn kerk
aanstuurde door middel van de profeet Joseph Smith. Uit een
grondige studie van de Leer en Verbonden blijkt dat Jezus
Christus het koninkrijk van God op aarde leidt.

Achtergrondinformatie
• James E. Faust, ‘De herstelling van alle dingen’, Liahona, mei 2006,

61–62, 67–68.

• Tad R. Callister, ‘Wat is de blauwdruk van Christus’ kerk?’
(CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 12 januari 2014); lds.org.

Lessuggesties
Geschiedenis van Joseph Smith 1:18–20
Jezus Christus heeft in de laatste dagen zijn kerk hersteld.
Laat de cursisten aan het begin van de les enkele belangrijke vragen noemen die
iemand aan onze hemelse Vader zou kunnen stellen. Laat een cursist na een paar
reacties Geschiedenis van Joseph Smith 1:18–19 voorlezen. Vraag dan:

• Wat vroeg Joseph Smith aan onze hemelse Vader en Jezus Christus?

• Welk antwoord gaf Jezus Christus? (Wijs er eventueel op dat in vers 20 staat dat
de Heiland zijn antwoord herhaalde: ‘Hij verbood mij andermaal mij bij welke
dan ook aan te sluiten.’)

• Als alle kerken ‘ongelijk’ hadden, wat moest er dan gebeuren zodat de kerk van
de Heer op aarde zou zijn? (Er moest een herstelling van de
nieuwtestamentische kerk van de Heer plaatsvinden.)

Laat de volgende uitspraak van president James E. Faust (1920–2007) van het
Eerste Presidium zien, en laat een cursist die voorlezen:
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‘Wij geloven dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de
herstelling is van de oorspronkelijke kerk die door Jezus Christus is gesticht, die
was “gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus
Jezus zelf de hoeksteen is” [Efeze 2:20]. Zij is niet van een andere kerk
afgesplitst.’ (‘De herstelling van alle dingen’, Liahona, mei 2006, 68.)

• Wat betekent het als we zeggen dat De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen een herstelling is van de kerk die de Heiland
in de tijd van het Nieuwe Testament gesticht had?

Vertel de cursisten dat er niet genoeg tijd is om alle elementen van de
oorspronkelijke kerk met die van de herstelde kerk te vergelijken. U kunt de
cursisten echter desgewenst Lukas 6:13; 10:1; Handelingen 14:23; Efeze 4:11;
Filippenzen 1:1; en Titus 1:5 laten doornemen en vaststellen welke elementen in de
organisatiestructuur van de oorspronkelijke kerk ook in de hedendaagse kerk
voorkomen. (Voor meer voorbeelden kunnen de cursisten ‘Wat is de blauwdruk van
Christus’ kerk?’ lezen van broeder Tad R. Callister, algemeen
zondagsschoolpresident, opgenomen in de lijst met leesopdrachten.) Laat het
volgende citaat van broeder Callister zien en door een cursist voorlezen:

‘Wie de […] oorspronkelijke kerk van Christus zou vergelijken met elke andere
kerk in de huidige wereld, die zou punt voor punt, organisatie voor organisatie,
lering voor lering, verordening voor verordening, vrucht voor vrucht en
openbaring voor openbaring, tot de conclusie komen dat deze met slechts één
kerk overeenkomt: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’
(‘Wat is de blauwdruk van Christus’ kerk?’ [CES-haardvuuravond voor

jongvolwassenen, 12 januari 2014]; lds.org.

• Waarom is een getuigenis van belang dat De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen een herstelling van de oorspronkelijke kerk van de
Heiland is? (Een dergelijk getuigenis doet ons beseffen dat De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk van de Heer in deze
tijd is. Aangezien de Heer gisteren, heden en voor altijd dezelfde is, mogen we
verwachten dat zijn kerk in elke bedeling dezelfde elementen bevat.)

Leer en Verbonden 1:17, 38; 18:34–35
Jezus Christus leidt het werk van de herstelling
Laat de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:17 snel doorlezen en vaststellen
wat onze hemelse Vader Joseph Smith opdroeg te doen (luisteren naar zijn Zoon).
Lees dan het volgende citaat van president Joseph Fielding Smith
(1876–1972) voor:
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‘Alle openbaringen sinds de zondeval zijn door Jezus Christus tot ons gekomen.’
(Doctrines of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen
[1954–1956], 1:27.)

Laat de cursisten ter illustratie van die waarheid Leer en Verbonden 1:17, 38;
18:34–35 doorlezen met de volgende vraag in gedachte: Hoe geven deze verzen
ons meer begrip van de waarheid dat Jezus Christus zijn kerk door middel van
openbaring bestuurt? Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun
bevindingen.

Laat het volgende citaat van ouderling Gary J. Coleman van de Zeventig zien en
door een cursist voorlezen:

‘De Leer en Verbonden is een hedendaags testament van de bediening van Jezus
Christus onder de kinderen van God door profeten en dienstknechten van God,
en illustreert het goddelijke patroon van openbaring dat de kerk en de leden
ervan heden ten dage leiding geeft.’ (‘You Shall Have My Word: The Personal
Ministry of Jesus Christ in the Restoration’, in You Shall Have My Word: Exploring
the Text of the Doctrine and Covenants, red. Scott C. Esplin, Richard O. Cowan en

Rachel Cope, The 41st Annual Brigham Young University Sidney B. Sperry Symposium [2012], 3.)

• Waarom is de Leer en Verbonden volgens ouderling Coleman belangrijk voor
de kerk in deze tijd? (Het boek is een hedendaags testament van de bediening
van Jezus en geeft aan hoe de kerk tegenwoordig door openbaring
geleid wordt.)

• Waarom is het volgens jou belangrijk dat de kinderen van onze hemelse Vader
de waarheid begrijpen die ouderling Coleman noemde?

Getuig dat de verschijningen, openbaringen en het verlenen van
priesterschapsgezag en -sleutels in verband met de herstelling een

belangrijk onderdeel van zijn eeuwige bediening zijn. Om de cursisten meer inzicht
te geven in hoe de Heiland de herstelling van het eeuwige evangelie en zijn kerk in
de laatste dagen leidde, laat u het volgende schema zien of deelt u het als
uitreikblad uit (zonder de zinsneden tussen haakjes):
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De Heiland leidt het werk van de herstelling

Leer van de kerk Verordeningen van
de kerk

Leiderschap van
de kerk

Leer en Verbonden 76 opschrift en
samenvatting van de afdeling
(Koninkrijken van heerlijkheid, leven na
de dood)

Leer en Verbonden 84:33–39 (Eed en
verbond van het priesterschap)

Leer en Verbonden 128:1, 15, 18
(Plaatsvervangende doop voor
de doden)

Leer en Verbonden 131:1–4 (Celestiaal
huwelijk noodzakelijk voor verhoging)

Leer en Verbonden 137:6–10;
138:29–35 (Wie zonder kennis van de
waarheid sterven, krijgen de kans op
verlossing)

Leer en Verbonden 20:37,
72–74 (Vereisten voor de
doop en de juiste manier
van dopen)

Leer en Verbonden 20:70
(Zegenen van kinderen)

Leer en Verbonden 20:75–77,
79 (Bediening van het
avondmaal)

Leer en Verbonden
124:33–39
(Tempelverordeningen)

Leer en Verbonden 132:7,
15–20 (Eeuwig huwelijk)

Leer en Verbonden
20:38–59 (Plichten van
priesterschapsambten)

Leer en Verbonden
20:61–62 (Houden van
regelmatige
kerkconferenties)

Leer en Verbonden 26:2
(Algemene instemming)

Leer en Verbonden
107:22–27, 33–35,
64–67, 85–91 (Plichten
van kerkleiders)

Deel de klas op in drie groepen en wijs iedere groep een kolom toe om te
bestuderen. Laat elke cursist drie of vier van de tekstverwijzingen in hun kolom
doorlezen en zich op het beantwoorden van de volgende vragen voorbereiden:

• Wat heeft de Heiland door toedoen van de profeet Joseph Smith op aarde
hersteld?

• Waarom zijn de aangetroffen beginselen en gebruiken belangrijk?

Laat de cursisten na een paar minuten vertellen wat ze gevonden hebben.
Beklemtoon daarbij dat Jezus Christus het werk van de herstelling leidt. Stel
indien nodig vragen zoals de volgende:

• Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat Jezus het werk en de leiders van
zijn kerk blijft leiden?

• Welke ervaringen hebben je overtuiging versterkt dat deze kerk de kerk van
Jezus Christus is?

Laat een cursist bij voldoende tijd het volgende vers voorlezen: Leer en Verbonden
1:30. Vraag de klas vervolgens:

• Waarom is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op
basis van wat we vandaag besproken hebben ‘de enige ware en levende kerk op
het oppervlak der gehele aarde’? (Het is de enige kerk op aarde met goddelijk
gezag om het ware evangelie van Jezus Christus te prediken, de noodzakelijke
heilsverordeningen te bedienen en voortdurende openbaring door middel van
de aangestelde dienstknechten van de Heer te ontvangen.)

Laat een cursist aan het eind van de les desgewenst Leer en Verbonden 76:40–42
voorlezen terwijl de klas meeleest. Getuig dat deze verzen de eeuwige bediening
van de Heiland samenvatten. Laat de cursisten bedenken wat ze kunnen doen om
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Jezus Christus te eren, die de verzoening tot stand gebracht heeft zodat wij
geheiligd, gereinigd en verlost kunnen worden in het koninkrijk van de Vader.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 1:17, 38; 18:33–35; Geschiedenis van Joseph Smith 1:17–20.

• Tad R. Callister, ‘Wat is de blauwdruk van Christus’ kerk?’
(CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 12 januari 2014); lds.org.
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LES 24

Hij leeft!
Inleiding
De profeet Joseph Smith heeft aangaande de Heiland Jezus
Christus verklaard: ‘En nu, na de vele getuigenissen die van
Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis, het laatste van alle,
dat wij van Hem geven: dat Hij leeft!’ (LV 76:22.) Het doel

van deze les is de cursisten te laten inzien dat de Heiland nu
leeft, dat Hij onze Voorspraak bij de Vader is, en dat wij door
geloof in Hem ‘voor God gewonnen zonen en dochters’
worden (LV 76:24; zie ook Galaten 3:26).

Lessuggesties
Leer en Verbonden 25:1; 76:19–24; 110:1–4
Jezus Christus leeft nu
Lees het volgende verslag van een ervaring van president Lorenzo Snow
(1814–1901) voor, opgetekend door zijn kleindochter Alice Pond:

‘“Toen we […] door de lange gang liepen die naar de celestiale zaal leidt, liep ik
enkele stappen vooruit. Opa bleef staan en zei: ‘Wacht even, Allie. Ik wil je iets
vertellen. Op deze plek is de Heer Jezus Christus aan me verschenen toen
president Woodruff was overleden. Hij zei dat ik het Eerste Presidium van de kerk
meteen moest reorganiseren, en niet hoefde te wachten zoals voorheen
gebruikelijk was toen de voorgaande presidenten overleden. Hij zei dat ik

president Woodruff zou opvolgen.’

‘“Toen kwam opa dichter bij me staan. Hij strekte zijn linkerhand uit en zei: ‘Hij stond hier,
ongeveer een meter boven de grond. Het leek wel of hij op een massief gouden plaat stond.’

‘“Opa vertelde me wat een glorierijke persoon de Heiland is, en beschreef zijn handen, voeten,
gelaatsuitdrukking en zijn prachtige witte gewaad. Alles was zo wit en helder dat hij er
nauwelijks naar kon kijken.

‘“Toen kwam [opa] nog een stap dichter bij me staan. Hij legde zijn rechterhand op mijn hoofd
en zei: ‘Kleindochter, ik wil dat je dit getuigenis van je opa zult onthouden, dat hij je persoonlijk
heeft verteld dat hij hier in de tempel de Heiland heeft gezien en van aangezicht tot aangezicht
met Hem heeft gesproken.’” [Alice Pond, in LeRoi C. Snow, ‘An Experience of My Father’s’,
Improvement Era, september 1933, 677.]’ (Leringen van kerkpresidenten: Lorenzo Snow [2012],
244).

• Waar moet je bij dat verhaal aan denken?

Vertel de cursisten dat in de Leer en Verbonden twee keer is opgetekend dat de
Heiland in de laatste dagen aan mensen verschenen is. Een van zijn verschijningen
was aan Joseph Smith en Sidney Rigdon in Hiram (Ohio) (zieLV 76), en de andere
verschijning was aan Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel (zie LV
110). Zet de volgende drie vragen op het bord:

Wat zagen ze? Wat hoorden ze? Wat kwamen ze te weten?
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Laat de klas in de Schriften zoeken naar antwoorden op deze vragen. Laat de ene
helft van de klas Leer en Verbonden 76:19–24 lezen en de andere helft Leer en
Verbonden 110:1–4. Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen.
Zet hun bevindingen onder de desbetreffende vragen op het bord. Vraag dan:

• Wat staat er in deze teksten over Jezus Christus? (De cursisten kunnen onder
meer de volgende leerstellingen noemen: Jezus Christus is een levend,
verheerlijkt wezen; onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn
afzonderlijke personen; door geloof in Jezus Christus en aanvaarding van
zijn evangelie worden wij voor God gewonnen zonen en dochters; en
Jezus Christus is onze Voorspraak bij de Vader.)

Geef de cursisten de gelegenheid om van deze leerstellingen te getuigen door ze de
volgende vragen voor te leggen:

• Welke waarheden zijn in het bijzonder van betekenis voor je? Waarom?

Vertel de cursisten dat de les verder ingaat op twee van de leerstellingen in de
gelezen Schriftteksten: ‘Jezus Christus is onze Voorspraak bij de Vader’ en ‘Door
geloof in Jezus Christus en aanvaarding van zijn evangelie worden wij voor God
gewonnen zonen en dochters’.

Leer en Verbonden 29:5; 38:4; 45:3–5; Alma 33:3–11
Jezus Christus is onze Voorspraak bij de Vader
Zet het woord voorspraak op het bord, en vraag de cursisten of ze weten wat dat
betekent. (Leg indien nodig uit dat het woord voorspraak op iemand duidt die ten
gunste van een ander spreekt of de zaak van een ander bepleit.) Laat de cursisten
Leer en Verbonden 110:4 doorlezen. Vraag dan:

• Hoe is de Heiland als voorspraak werkzaam? (Let bij de antwoorden van de
cursisten op gelegenheden om te getuigen dat Jezus Christus onze
Voorspraak bij de Vader is.)

Laat de volgende vragen zien of schrijf ze op het bord:

Waardoor komt Jezus Christus in aanmerking om onze Voorspraak te zijn?

Waar vestigt Jezus de aandacht van de Vader op terwijl Hij voor ons pleit?

Laat de cursisten in tweetallen naar antwoorden op deze vragen zoeken in
Hebreeën 4:15; Leer en Verbonden 29:5; 38:4; en 45:3–5. Vraag enkele vrijwilligers
naar hun bevindingen nadat de cursisten de teksten gelezen en de vragen op het
bord besproken hebben.

Zie erop toe dat de cursisten het volgende begrijpen: Jezus Christus komt in
aanmerking om ten gunste van ons bij de Vader te pleiten omdat Hij
volmaakt rechtvaardig is en zo aan de eisen van de gerechtigheid voor onze
zonden kon voldoen. Hij komt in aanmerking om voor ons te pleiten
vanwege zijn verdiensten, zijn volmaakte leven, en zijn bloed dat Hij voor
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ons vergoten heeft. Wij hebben geen verdiensten waardoor wij voor onszelf
kunnen pleiten (zie Alma 22:14).

Laat een cursist Leer en Verbonden 45:3–5 voorlezen terwijl de klas meeleest. Leg
uit dat het werk en de heerlijkheid van de Vader de verhoging van zijn kinderen is.
Als Jezus dus pleit voor wie in Hem geloven, brengt Hij het werk van de Vader tot
stand en doet Hij de Vader tevens eer aan (zie ook Mattheüs 10:32).

Om het werk van Jezus Christus als onze Voorspraak duidelijk te maken, laat u de
cursisten de woorden van Zenos lezen in Alma 33:3–10. Laat ze letten op
zinsneden die Zenos bij herhaling gebruikt (varianten van ‘Gij waart barmhartig’
en ‘Gij hebt mij gehoord’). Vraag dan:

• Wat kwam Zenos door zijn ervaringen met oprecht gebed over God te weten?

Laat een cursist Alma 33:11 voorlezen. Vraag de klas vervolgens:

• Aan wie gaf Zenos erkenning voor de overvloedige barmhartigheid van onze
hemelse Vader?

• Waarom wendt God de Vader zijn oordelen van ons af?

• Hoe krijg je door Zenos’ leringen meer begrip van en waardering voor de taak
van de Heiland als Voorspraak in je eigen leven?

Laat het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Het is uitermate belangrijk voor mij dat ik op elk gegeven ogenblik en in elke
omstandigheid de troon der genade door middel van gebed kan benaderen, dat
mijn hemelse Vader naar mijn smeekbede zal luisteren, en dat mijn Voorspraak,
Hij die geen zonde heeft begaan, wiens bloed werd vergoten, mijn zaak zal
bepleiten. (Zie LV 45:3–5.)’ (‘I Know in Whom I Have Trusted’, Ensign, mei
1993, 83).

Laat een cursist in zijn of haar eigen woorden het beginsel uitleggen dat ouderling
Christofferson uiteenzette. Vraag dan:

• Hoe kan een persoonlijk getuigenis van deze leer je in moeilijke tijden tot
steun zijn?

Mosiah 5:5–15
Door geloof in Jezus Christus en aanvaarding van zijn evangelie worden wij voor
God gewonnen zonen en dochters
Laat een cursist Leer en Verbonden 76:24 voorlezen terwijl de klas meeleest. Wijs
op de woorden ‘door Hem en in Hem en uit Hem [zijn wij] voor God gewonnen
zonen en dochters’.

Vraag de cursisten:

• Wat houdt het in om ‘voor God gewonnen zonen en dochters’ te zijn? (LV
76:24; zie ook LV 25:1).
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Maak de cursisten duidelijk dat hoewel we allemaal geestkinderen van onze
hemelse Vader zijn, de term ‘voor God gewonnen zonen en dochters’ specifiek
verwijst naar degenen die ‘wedergeboren’ zijn. Vertel de cursisten dat het proces
van de wedergeboorte in het Boek van Mormon uiteen wordt gezet.

Laat het volgende schema zien of neem het over op het bord (zonder het materiaal
tussen haakjes):

Waartoe was het volk van koning
Benjamin bereid?

Wat waren de gevolgen van
hun daden?

(Een verbond sluiten om alle geboden van
God te gehoorzamen)

(De naam van Christus op zich nemen)

(Geloof in Christus oefenen)

(Hun hart veranderde)

(Ze werden uit Christus
geboren)

(Christus werd hun Vader
naar het verbond)

Vat kort samen wat koning Benjamin vertelt in Mosiah 2–4. Leg vervolgens uit dat
koning Benjamins woorden een grote uitwerking op zijn volk hadden, en dat de
Geest van de Heer een ‘grote verandering’ in hun hart teweegbracht (zie Mosiah
5:2). Vraag de cursisten om Mosiah 5:2–8, 15 in tweetallen te bestuderen en te
zoeken naar antwoorden op de vragen in het schema. Vraag de cursisten na
verloop van tijd naar hun bevindingen. Vraag dan:

• Hoe word je volgens wat het volk van koning Benjamin overkwam een
gewonnen zoon of dochter van Christus? (Maak de cursisten het volgende
beginsel duidelijk: Als we Jezus Christus aanvaarden en verbonden sluiten
en nakomen om Gods geboden te onderhouden, worden we gewonnen
zonen en dochters van Christus.

Maak de cursisten bij de bespreking van deze verzen desgewenst duidelijk dat wij
kinderen van Christus worden. Lees de volgende uitleg van president Joseph
Fielding Smith (1876–1972) voor:

‘De Heiland wordt onze Vader […] omdat Hij ons het leven — het eeuwige leven
— biedt door het zoenoffer dat Hij voor ons heeft gebracht. […]

‘[…] Wij worden de kinderen, zonen en dochters, van Jezus Christus, door onze
verbonden van gehoorzaamheid aan Hem.’ (Doctrines of Salvation, samengesteld
door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], 1:29.)

• In Mosiah 5:15 staan zegeningen die we als zonen en dochters van Christus
kunnen ontvangen. Welke?

• Welke gedachten en gevoelens komen er als zoon of dochter van Jezus Christus
bij je op?

LES 24

111



Laat de cursisten tot besluit van de les denken aan hoe gezegend ze zijn door de
kennis dat de Heiland leeft, dat Hij onze Voorspraak bij de Vader is, en dat wij
verbondszonen of -dochters van Christus kunnen zijn.

Leesstof voor de cursisten
• Mosiah 5:1–15; Leer en Verbonden 45:3–5; 76:19–24; 110:1–4.
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LES 25

Jezus Christus zal op een
dag wederkeren

Inleiding
Profeten hebben door de eeuwen heen geprofeteerd dat
Jezus Christus op aarde zal terugkeren. Jesaja schrijft: ‘En de
heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende
tezamen zal dit zien’ (Jesaja 40:5). Dankzij die profetieën
kunnen de discipelen van Jezus Christus zichzelf en anderen

beter op die unieke gebeurtenis voorbereiden en hoop
koesteren, want zij weten dat onze hemelse Vader de
toekomst voorziet en de wereld op de glorierijke terugkeer
van zijn Zoon voorbereidt.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘‘Voorbereiding op de Wederkomst’,Liahona, mei 2004, 7–10.

Lessuggesties
De Heiland zal in macht en heerlijkheid komen
Stel de volgende vragen en vat de antwoorden van de cursisten samen op het bord:

• Waar denk je aan als de wederkomst genoemd wordt?

• Hoe zal de wederkomst er volgens jou uitzien?

Laat een cursist Leer en Verbonden 29:11 voorlezen. Vraag de klas vervolgens:

• Wat kom je uit deze tekst over de wederkomst te weten? (Maak de cursisten bij
het geven van hun antwoorden de volgende waarheid duidelijk: De Heiland
zal in macht en heerlijkheid terugkeren met alle heerscharen. Zet deze
waarheid op het bord.)

Leg aan de cursisten uit dat er in de Schriften veel aspecten aangaande de
wederkomst van Jezus Christus beschreven staan, zoals de tekenen die

aan zijn komst voorafgaan en de vernietiging van de goddelozen bij zijn komst. In
deze les staan de Heiland en zijn komst in macht en heerlijkheid centraal, alsook
hoe we ons op die grootse gebeurtenis kunnen voorbereiden. Geef iedere cursist
het schema ‘Profetieën over de wederkomst’. Laat de cursisten in tweetallen
werken en geef ze twee of drie rijen met Schriftteksten om te bestuderen (zorg dat
elke rij wordt toegewezen). Laat elk tweetal in het schema noteren wat er in hun
Schriftteksten over de wederkomst van Jezus Christus staat. Vraag de cursisten na
verloop van tijd naar hun bevindingen.
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De wederkomst van Jezus Christus

Profetieën over de wederkomst Wat we over de
wederkomst leren

Leer en Verbonden 49:6–7; Joseph Smith—Mattheüs 1:40

Jesaja 40:5; Mattheüs 16:27

Jesaja 52:10; Leer en Verbonden 133:3

Zacharia 13:6; 14:4; Leer en Verbonden 45:48, 51–53

Jesaja 63:2; Openbaring 19:11–13; Leer en Verbonden
133:46–48

Handelingen 1:9–11; 1 Tessalonicenzen 4:16

1 Tessalonicenzen 4:17; Leer en Verbonden 88:96–98

Openbaring 16:20; Leer en Verbonden 133:21–24

Leer en Verbonden 5:19; 101:24–25; 133:41

2 Petrus 3:10; Mattheüs naar Joseph Smith 1:46–48

Stel daarna de volgende vragen:

• Hoe zal Jezus Christus’ macht en heerlijkheid op basis van wat je gelezen hebt
bij zijn komst tot uiting komen?

• Welke profetieën over de wederkomst spraken je het meeste aan? Waarom?

(Noot: Voordat u verder gaat, kunt u de cursisten nogmaals op het schema wijzen
en vragen wat de meerwaarde is van de Schriften op die manier bestuderen —
zoeken naar verbindingen, patronen en thema’s.)

Leer en Verbonden 1:12; 34:5–6; 39:20; 88:81–86, 92; 133:4–5, 10
Profeten bereiden ons voor op de wederkomst van Jezus Christus
Laat het volgende citaat van ouderling Sterling W. Sill (1903–1994) van de Zeventig
zien en door een cursist voorlezen:

‘De wederkomst van Christus wordt vaker dan 1500 keer in het Oude Testament
en 300 keer in het Nieuwe Testament genoemd. Als God dat onderwerp zo
belangrijk vond, wilde Hij vast dat we er iets mee doen.’ (Conference Report,
april 1966, 19.)

• Waarom is het zo veelzeggend dat de Schriften zo veel profetieën aangaande de
wederkomst bevatten?
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Laat de volgende Schriftteksten zien of schrijf ze op het bord. Vraag de cursisten op
de overeenkomsten en verschillen in die teksten te letten, en naar twee
verschillende manieren te zoeken waarop we ons op de wederkomst moeten
voorbereiden.

LV 1:12; 88:92; 133:4–5, 10

LV 34:5–6; 39:20; 88:81–84

Bespreek na enige tijd enkele of alle van de volgende vragen:

• Hoe zou je de waarheden in deze verzen in één zin samenvatten? (De cursisten
dienen iets in de volgende trant te noemen: Profetieën over de wederkomst
van Jezus Christus zijn gegeven en in de Schriften opgetekend zodat wij
onszelf en anderen op die dag kunnen voorbereiden.)

• Waarom moeten we anderen en niet alleen onszelf op de wederkomst van Jezus
Christus voorbereiden?

• Hoe zouden we anderen zoal kunnen helpen bij hun voorbereiding op de
wederkomst van de Heer?

• Hoe zou je door anderen te helpen zich op de wederkomst voor te bereiden er
jezelf ook beter op voorbereiden?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Hoewel we niet bij machte zijn om het feit van de wederkomst te veranderen en
ook niet weten wanneer die exact plaatsvindt, kunnen we wel onze eigen
voorbereiding versnellen en proberen de voorbereiding van anderen te
beïnvloeden. […]

‘Wat als de dag van zijn komst morgen is? Als we wisten dat we de Heer morgen
zouden ontmoeten — door onze voortijdige dood of door zijn onverwachte

komst — 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?

‘Als we dat dan zouden doen, waarom dan niet nu? Waarom geen vrede zoeken nu het nog kan?
Als onze lampen van voorbereiding leeg raken, laten we dan onmiddellijk beginnen met vullen.’
(‘Voorbereiding op de wederkomst’, Liahona, mei 2004, 8, 9.

• Wat kan iemand doen om zijn of haar voorbereiding op de wederkomst te
versnellen?

• Welk gevaar schuilt er in het uitstellen van onze voorbereiding?
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Mattheüs 25:1–13
Voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus
Leg uit dat de discipelen van Jezus Christus Hem een paar dagen vóór zijn dood
naar de tekenen vroegen die aan zijn wederkomst vooraf zouden gaan (zie
Mattheüs 24:3; Mattheüs naar Joseph Smith 1:4). Het antwoord van de Heiland
staat in Mattheüs 24–25. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers voor te lezen
uit Mattheüs 25:1–13 terwijl de rest van de klas meeleest. Ga daarna over tot een
bespreking van de gelijkenis van de tien maagden, waarbij u de volgende vragen en
citaten kunt gebruiken:

• Wat vind je dwaas aan wat deze vijf maagden deden? (De dwaze maagden
waren niet met de noodzakelijke voorbereidingen met het oog op de komst van
de Heiland bezig. Streven we er ijverig naar ons op de komst van de Heiland
voor te bereiden door te doen wat we geacht worden te doen, dan staan ons
grote zegeningen te wachten. Dan zijn we bijvoorbeeld klaar om ons bij de
Heiland te voegen wanneer Hij komt.)

• Welke betekenis schuilt er in de zinsnede ‘ga naar buiten, hem tegemoet’?
(vers 6.) Waarom niet geduldig wachten tot Hij naar jou komt? (Zie ook LV
133:5, 10, 14, 19.)

• Waarom konden de wijze maagden hun olie niet met de dwaze
maagden delen?

• Wat leer je uit deze gelijkenis over voorbereidingen treffen om de Heiland te
ontmoeten? (De strekking van de antwoorden van de cursisten kan het
volgende beginsel omvatten:Door gehoorzaamheid aan Gods geboden
kunnen we ons op de wederkomst van Jezus Christus voorbereiden. Zie
ook LV 45:56–57.)

Vul de bespreking aan met de volgende citaten van ouderling Dallin H. Oaks en
ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Over [de gelijkenis van de tien maagden] heeft de Heer gezegd: “En te dien
dage, wanneer Ik in mijn heerlijkheid kom, zal de gelijkenis van de tien maagden
die Ik verteld heb, vervuld worden” (LV 45:56).

‘In deze gelijkenis, die in hoofdstuk 25 van Mattheüs voorkomt, worden de
omstandigheden van de vijf dwaze en de vijf wijze maagden tegenover elkaar
gesteld. Alle tien waren voor het bruiloftsmaal uitgenodigd, maar slechts vijf van

hen waren voorbereid en hadden olie in hun lamp toen de bruidegom in aantocht was. De vijf die
zich hadden voorbereid, gingen de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. De vijf die hun
voorbereidingen hadden uitgesteld, kwamen te laat. De deur was dicht en de Heer ontzegde hun
de toegang met de woorden: “Ik ken u niet” [Mattheüs 25:12]. “Waakt dan,” besloot de
Heiland, “want gij weet de dag noch het uur waarop de Zoon des mensen komen zal” [zie
Mattheüs 25:13].

‘De rekensom van deze gelijkenis is ijzingwekkend. De tien maagden stellen de leden van
Christus’ kerk voor, want ze waren allen uitgenodigd voor het bruiloftsmaal en alle tien wisten
wat er vereist was om binnengelaten te worden als de bruidegom er was. Maar slechts vijf waren
klaar toen hij kwam.’ Dallin H. Oaks, ‘Voorbereiding op de wederkomst’, Liahona, mei
2004, 7–10.
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‘Waren de vijf wijze maagden zelfzuchtig en niet bereid om te delen, of gaven ze
terecht te kennen dat de olie van bekering niet kan worden geleend? Kan de
geestelijke kracht die voortvloeit uit voortdurende gehoorzaamheid aan de
geboden aan een ander worden gegeven? Kan de kennis verkregen door ijverige
studie en overpeinzing van de Schriften worden overgeheveld naar iemand die in
nood verkeert? Kan de vrede die het evangelie een getrouwe heilige der laatste

dagen schenkt, worden overgedragen aan iemand die met tegenslagen of grote moeilijkheden
kampt? Het duidelijke antwoord op al deze vragen is nee.

‘Zoals de wijze maagden dat juist onder woorden brachten, moet ieder “kopen voor zichzelf”.
Deze geïnspireerde vrouwen spraken niet over een zakelijke transactie, maar beklemtoonden
veeleer onze eigen verantwoordelijkheid om de lamp van ons getuigenis brandende te houden en
voor voldoende olie van bekering te zorgen. Die kostbare olie wordt druppel voor druppel
verkregen — “regel op regel [en] voorschrift op voorschrift” (2 Nephi 28:30), geduldig en
gestaag. Er is geen sneltraject voorhanden; er is geen haastige voorbereiding op het laatste
moment mogelijk.’ (David A. Bednar,‘Tot de Heer bekeerd’, Liahona, november 2012, 109.)

• Waarom moeten we prioriteit geven aan onze voorbereidingen op de
wederkomst van Christus?

Zet de volgende onvolledige zin eventueel op het bord en vraag de cursisten erover
na te denken en dan op te schrijven hoe ze die zouden aanvullen:

Om mijn voorbereiding op de wederkomst van Christus te versnellen, ga ik
____________________.

Laat de cursisten specifieke manieren bedenken waarop zij familieleden, vrienden
of anderen het belang kunnen bijbrengen van voorbereidingen treffen op de
terugkeer van Jezus Christus. Moedig de cursisten aan zich jegens de Heer te
verplichten dat ze gehoor zullen geven aan de ingevingen die ze gekregen hebben.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 25:1–13; Leer en Verbonden 133:3–19.

• Dallin H. Oaks, ‘‘Voorbereiding op de Wederkomst’,Liahona, mei 2004, 7–10.
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LES 26

Jezus Christus zal als
Koning der koningen
regeren en de wereld
oordelen

Inleiding
Gedurende het millennium zal Jezus Christus ‘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 geoordeeld naar onze werken en de verlangens van

ons hart.’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’, Liahona, april 2000, 3.) Deze les zal de cursisten
doen inzien dat ze niet tot het millennium hoeven te wachten
om sommige zegeningen ervan te genieten.

Achtergrondinformatie
• Hoofdstuk 45, ‘Het millennium’, Evangeliebeginselen [2009], 277–281.

• Hoofdstuk 46, ‘Het laatste oordeel’, Evangeliebeginselen [2009], 283–288.

• Indien beschikbaar: hoofdstuk 37, ‘Het millennium en de verheerlijking van de
aarde’, Leringen van het evangelie: cursistenboek, 2e editie (lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2010), 104–106.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 65:1–6
Jezus Christus zal persoonlijk op aarde regeren
Laat de cursisten opschrijven waar ze regelmatig voor of over bidden. Laat enkele
cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven, als ze zich daar prettig bij voelen.

Vraag een cursist de inleiding van Leer en Verbonden 65 voor te lezen. (Als de
cursisten de uitgave van de Schriften van 2013 niet tot hun beschikking hebben, leg
dan uit dat deze afdeling een openbaring aan de profeet Joseph Smith aangaande
gebed betreft.) Leg uit dat de Heer ons in deze openbaring vertelt waar we voor
moeten bidden, in het bijzonder als we gebeurtenissen in vervulling zien gaan die
voor de laatste dagen geprofeteerd zijn.

Vraag twee cursisten beurtelings een vers voor te lezen uit Leer en Verbonden
65:1–2. Vraag de klas om mee te lezen en te letten op de beschrijving die de Heer
aangaande de verspreiding van het evangelie geeft. Vraag dan:

• Hoe ver zal het evangelie van Jezus Christus zich verspreiden? (Maak de
cursisten de volgende leer duidelijk: Het evangelie van Jezus Christus zal
naar alle einden van de aarde voortgaan. Zet deze leerstelling op het bord.)
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• Wat is volgens vers 2 de steen die zonder toedoen van mensenhanden uit de
berg is losgehakt?

Lees na de antwoorden van de cursisten het volgende citaat van president
Spencer W. Kimball (1895–1985) voor:

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen […] is het
koninkrijk, opgericht door de God des hemels, dat nooit te gronde zou gaan of op
een ander volk zou overgaan. […] In de negentiende eeuw was de tijd
aangebroken [dat] de kerk werd gesticht. Al was ze klein, met slechts zes leden,
ze kwam overeen met de steen die zonder toedoen van mensenhanden uit de
berg kwam, die in stukken zou breken onder de volken en verder zou rollen en de

hele aarde vullen. […] Nu rolt de steen voort om de aarde te vullen.’ (‘The Stone Cut without
Hands’, Ensign, mei 1976, 8, 9.)

• Wat betekent het voor je dat je deel van Gods koninkrijk op aarde uitmaakt?

Laat een cursist Leer en Verbonden 65:3–4 voorlezen. Laat een cursist de verzen
5–6 voorlezen. Vraag de klas om mee te lezen en te letten op de raad van de Heer
over waar we voor moeten bidden. Bespreek dan de volgende vragen:

• Waar moeten we volgens deze verzen bij onze voorbereidingen op de
wederkomst voor bidden? (U kunt de cursisten, terwijl zij deze vraag
beantwoorden, vers 6 laten vergelijken met de woorden in het gebed van de
Heer in Mattheüs 6:10.)

• Welke twee koninkrijken worden in vers 6 genoemd? (Het ‘koninkrijk van God’
op aarde [ofwel de kerk] en het ‘koninkrijk van de hemel’.)

• Wat heeft de Heer het ‘koninkrijk van God’ op aarde opgedragen? (Maak de
cursisten bij het geven van hun antwoorden de volgende leer duidelijk: Het
koninkrijk van God op aarde, ofwel de Kerk van Jezus Christus, zal zich
over de wereld verspreiden en de bewoners van de aarde op het
millenniaanse bewind van Christus voorbereiden.

(Noot: U kunt desgewenst beklemtonen dat Jezus Christus gedurende het
millennium politieke en kerkelijke heerschappij over de hele aarde uitoefent. (Zie
ook De Leer en Verbonden — lesboek voor de cursist, 2e uitgave [Lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2001], 139.)

Neem het volgende schema over op het bord of deel het als uitreikblad uit
(zonder het materiaal tussen haakjes):

Jezus Christus en het millennium

Wat zal Christus
tijdens het
millennium doen?

Jesaja 9:6–7;
33:22; Openbaring
11:15;
1 Nephi 22:24

(Hij zal het koninkrijk van God op aarde besturen. Hij
zal als rechter en wetgever optreden en zal ons redden.)
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Jezus Christus en het millennium

Waar bevindt
Christus Zich tijdens
het millennium?

Zefanja 3:15–17;
Leer en Verbonden
29:11; 45:59

(Hij zal op aarde wonen te midden van zijn volk.)

Hoe zal Christus
tijdens het
millennium
regeren?

Openbaring 19:15;
Leer en Verbonden
38:21–22

(Christus zal koning en wetgever zijn.)

Wat zal het bewind
van Christus voor
gevolgen hebben?

Jesaja 2:2–4;
1 Nephi 22:25–28;
2 Nephi 30:10–18

(Vrede, eensgezindheid en rechtschapenheid zullen op
aarde gevestigd worden. Satan zal geen macht meer
hebben over het hart van de mensen.)

(Noot: Leg desgewenst uit dat deze activiteit de waarde van een thematische studie
van de Schriften illustreert. Als we de Schriften thematisch bestuderen, zien we
details — zoals patronen en thema’s — vaak duidelijker.)

Deel de klas op in groepjes van vier cursisten. Vraag één cursist per groepje de
tekstverwijzingen te bestuderen en de vraag in de eerste rij van het schema te
beantwoorden. Laat een andere cursist in het groepje hetzelfde doen voor rij twee,
enzovoort. Laat de cursisten vooral letten op woorden en zinsneden die nuttig zijn
om de betreffende vragen te beantwoorden. Laat de cursisten hun bevindingen
desgewenst markeren. Vraag de cursisten na verloop van tijd hun bevindingen met
de anderen in hun groepje te bespreken.

(Noot: Raadpleeg het commentaar op 1 Nephi 22:26 in het genoemde lesboek als u
dat bij de voorbereiding van de les bij de hand hebt:Het Boek van Mormon — lesboek
voor de cursist [Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2009], 48.)

Stel daarna de volgende vragen:

• Waar kijk je na deze bespreking het meest naar uit in het millennium? (Zet na
de antwoorden van de cursisten de volgende leerstelling op het bord: De
Heiland zal tijdens het millennium persoonlijk op aarde regeren.)

• Hoe kunnen we de Heiland op dit moment zoal persoonlijk ons eigen leven
laten besturen?

• Hoe zou ons leven veranderen als we Christus ons leven lieten besturen?

Lees het volgende citaat van president Spencer W. Kimball voor:

‘Als Satan in een gezin is gebonden — als Satan in iemands leven is gebonden
— dan is het millennium al begonnen in dat gezin, in dat leven’ (The Teachings
of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball red, 1982, 172).
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Laat de cursisten bedenken wat ze gaan doen om de Heiland persoonlijk in hun
leven en hun gezin de regie te laten voeren.

Johannes 5:22; Mattheüs 12:36–37; Openbaring 20:12–13; Mosiah 4:30; Leer
en Verbonden 137:9
Jezus Christus zal onze rechter zijn
Laat de volgende tekstverwijzingen zien of schrijf ze op het bord:

Johannes 5:22.

Mattheüs 12:36–37

Openbaring 20:12–13

Mosiah 4:30

Leer en Verbonden 137:9

Laat de cursisten bedenken hoe ze zouden reageren als een van hun vrienden of
vriendinnen de volgende vragen stelde: ‘Wie oordeelt ons op de dag des oordeels?’
en ‘Op basis waarvan worden we geoordeeld?’ Geef de cursisten een paar minuten
om de teksten op het bord te bestuderen en een antwoord op deze vraag te
formuleren. Laat de cursisten hun antwoorden daarna met de persoon naast hen
bespreken. Vraag de klas vervolgens:

• Wat ben je over de dag des oordeels te weten gekomen? (Maak de cursisten de
volgende leer duidelijk: Jezus Christus zal onze rechter zijn.)

• Op basis waarvan zal de Heiland ons oordelen? (De strekking van de
antwoorden dient de volgende leer te omvatten: De Heiland zal ons oordelen
overeenkomstig onze woorden, gedachten, daden en de verlangens van
ons hart.

Lees het volgende citaat van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘Onze Meester leidde een volmaakt, zondeloos leven en daarom hadden de eisen
van de gerechtigheid geen vat op Hem. Hij is in iedere eigenschap volmaakt,
waaronder liefde, barmhartigheid, geduld, gehoorzaamheid,
vergevensgezindheid en nederigheid. […]

‘Ik getuig dat de Heiland zich door onvoorstelbaar lijden en ondraaglijke pijn
tegen een onnoemelijke prijs het recht heeft verworven om onze Verlosser, onze

Middelaar, onze uiteindelijke Rechter te zijn.’ (‘De verzoening kan vrede en geluk
waarborgen’,Liahona, november 2006, 42.)

• Hoe kijk je door de kennis dat Jezus Christus onze uiteindelijke rechter zal zijn
anders tegen het laatste oordeel aan?
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Moedig de cursisten aan de volgende vraag op een kaart of vel papier te schrijven
en een opvallende plek te geven: Hoe laat ik Jezus Christus vandaag de regie over
mijn leven voeren?

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 25:31–46.

• Hoofdstuk 45, ‘Het millennium’, Evangeliebeginselen [2009], 277–281.

• Hoofdstuk 46, ‘Het laatste oordeel’, Evangeliebeginselen [2009], 283–288.
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LES 27

Jezus Christus is het licht,
het leven en de hoop van
de wereld

Inleiding
Jezus Christus ‘is het licht, het leven en de hoop van de
wereld’. (‘De levende Christus: het getuigenis van de
apostelen’, Liahona, april 2000, 2.) Deze les geeft de

cursisten het inzicht dat ze door tot Christus te komen meer
hoop op het eeuwige leven zullen koesteren en de
beproevingen van het leven vastberadener zullen doorstaan.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘De hoop op Gods licht’, Liahona, mei 2013, 70, 75–77.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De oneindige kracht van hoop’, Liahona, november
2008, 21–24.

Lessuggesties
Johannes 1:1–9; Leer en Verbonden 88:6–13
Jezus Christus is het Licht van de wereld
Lees het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium
voor: Laat de klas luisteren naar omstandigheden die iemand het gevoel kunnen
geven door duisternis omringd te zijn:

‘Ik heb een schilderij in mijn kantoor dat ik koester, het heet Toegang tot
verlichting. Een vriend van me, de Deense kunstenaar Johan Benthin, de eerste
ringpresident in de Deense hoofdstad, Kopenhagen, heeft het geschilderd.

‘In het schilderij is een donkere kamer te zien met een open deur naar een ruimte
waar licht vandaan komt. Ik vind het interessant dat het licht in de deuropening
niet de hele kamer verlicht, maar alleen de ruimte vlak voor de deur.

‘Voor mij zijn het donker en het licht in dit schilderij een zinnebeeld van het leven. De toestand
waar we ons als stervelingen in bevinden brengt met zich mee dat we soms het gevoel hebben
door duister omringd te zijn. Misschien hebben we een dierbare verloren; of is er een kind
afgedwaald; misschien hebben we een verontrustende medische diagnose gekregen; of hebben
we werkgelegenheidsproblemen en zijn we bang of bezorgd; of misschien voelen we ons
eenzaam of ervaren we een gebrek aan liefde.

‘Maar hoe verloren we ons ook in onze huidige omstandigheden mogen voelen, God belooft ons
de hoop op zijn licht. Hij belooft om de weg die voor ons ligt te verlichten en ons de weg uit het
duister te tonen.’ (‘De hoop op Gods licht’, Liahona, mei 2013, 70.)

• Wat zijn zoal omstandigheden die iemand het gevoel kunnen geven door
duisternis omringd te zijn?
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• Wat kan God volgens president Uchtdorf doen als we ons zo voelen?

Leg na de reacties van de cursisten uit dat in deze les aan de orde komt hoe we
licht en hoop van God kunnen ontvangen, wat onze omstandigheden ook zijn.

Laat een cursist Johannes 1:1–5 voorlezen. Laat de klas in hun eigen Schriften
meelezen en letten op woorden en zinsneden waarmee Johannes de Heiland
beschrijft. Vraag de cursisten naar hun bevindingen en zet de volgende leerstelling
op het bord:Jezus Christus is het Licht van de wereld.

Wilt u de cursisten meer inzicht in deze leerstelling geven, laat hen dan Johannes
1:6–9 doorlezen. Vraag dan:

• Wat staat er in deze verzen over Jezus Christus als het Licht van de wereld?

• Hoe kunnen Johannes 12:46 en Leer en Verbonden 84:46 je doen inzien dat
Jezus het Licht van de wereld voor iedereen kan zijn?

Vertel de cursisten dat in de Schriften het licht dat ‘ieder mens verlicht’ (Johannes
1:9), of het licht van Christus, ‘soms de Geest des Heren, de Geest van God, de
Geest van Christus, of het licht des levens genoemd’ wordt. (Trouw aan het geloof:
evangeliewijzer [2004],107–108). Het licht van Christus wordt beschreven in Leer en
Verbonden 88.

Laat de klas zich opsplitsen in tweetallen. Vraag ze Leer en Verbonden 88:6–13 te
bestuderen en vast te stellen hoe Jezus Christus de bron van licht en leven is. Stel
na voldoende tijd de volgende vragen:

• Hoe beïnvloedt het licht van Christus alle scheppingen van onze
hemelse Vader?

• Wat kan het licht van Christus volgens de opgetekende waarheden in deze
verzen voor ons als individu betekenen?

• Waarom is het goed om in te zien dat het licht dat het heelal bestuurt ‘hetzelfde
licht is dat uw verstand verlevendigt’? (LV 88:11.)

Laat het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf zien en door een cursist
voorlezen:

‘Gods licht bestaat. En het is er voor ons allemaal! Het geeft alle dingen leven
[zie LV 88:11–13]. Het heeft de macht om zelfs de pijn van de diepste wond te
verlichten. Het kan een genezende balsem zijn voor de eenzaamheid en ziekte
van onze ziel. In de voren van de wanhoop kan het de zaadjes van het licht van
de hoop zaaien. Het kan de diepste valleien van verdriet verlichten. Het kan het
pad dat voor ons ligt verlichten en ons door de donkerste nacht leiden naar de

belofte van een nieuwe dageraad.

‘Dit is “de Geest van Jezus Christus” die “licht geeft aan ieder die in de wereld komt” [LV
84:45–46]’ (‘De hoop op Gods licht’, Liahona, mei 2013, 75.)

Bespreek de volgende vragen met uw klas:

• Welke zegeningen komen volgens president Uchtdorf uit het licht voort dat
onze Vader in de hemel ons door Jezus Christus aanbiedt?
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• Wanneer heb je de zegeningen ondervonden die president Uchtdorf noemt?

Zet de volgende onvolledige zin op het bord:

Het Licht van de wereld geeft …

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 88:13 nogmaals door te lezen en te zoeken
naar een zinsnede om de zin op het bord mee af te maken. Vraag:

• Wat heeft de taak van de Heiland als het Licht van de wereld met zijn taak als
het Leven van de wereld te maken?

• In welke opzichten is licht met het leven verbonden? (U kunt erop wijzen dat
Jezus het ‘leven van de wereld is omdat zijn opstanding en zijn verzoening ons
redden van de lichamelijke én geestelijke dood’. [Dallin H. Oaks,‘The Light and
Life of the World’, Ensign, november 1987, 65].)

• Wat zou er gebeuren als het licht en de macht van de Heiland alle dingen niet
meer zouden onderhouden? (Er zou geen leven meer zijn.)

Leg uit dat de Schriften voorbeelden bevatten van hoe Jezus letterlijk het Licht van
de wereld is. Toen de Heiland stierf, was er drie dagen lang duisternis, wat
symboliseert dat het Licht van de wereld de wereld verlaten had (zie 3 Nephi
8:20–23). Bij de geboorte van de Heiland, daarentegen, verschenen er een ster en
grote lichten aan de hemel, en was het tevens drie dagen licht (zie Helaman 14:3–5;
3 Nephi 1:15, 21).

Psalmen 146:5; Romeinen 5:3–5; 15:13; Ether 12:4, 32; Moroni 7:3, 40–41
Jezus Christus is de hoop van de wereld
Leg aan de cursisten uit dat de term hoop meerdere betekenissen kan hebben. In de
context van het evangelie van Jezus Christus is hoop ‘de zekere verwachting van en
het verlangen naar de beloofde zegeningen van de rechtvaardigheid’ (Gids bij de
Schriften, ‘Hoop’; scriptures.lds.org). De Heiland wordt soms ‘de hoop van de
wereld’ genoemd vanwege de beloofde zegeningen van rechtvaardigheid die wij
dankzij Hem ontvangen. (‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’,
Liahona, april 2000, 3.)

Laat de volgende vragen en tekstverwijzingen zien of schrijf ze op het bord:

Waar is ware hoop in verankerd? (Ether 12:4, 32; Moroni 7:3, 40–41)

Wat doet hoop voor ons in dit leven? (Psalmen 146:5; Romeinen 5:3–5; 15:13)

Deel de klas op in groepjes. Laat de groepjes de genoemde Schriftteksten
bestuderen en letten op belangrijke woorden en zinsneden over hoop. Laat ze
vervolgens hun antwoorden op de vragen bespreken. Laat de groepjes na
voldoende tijd één of twee leerstellingen of beginselen verwoorden die
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samenvatten wat ze over de leerstellige kant van hoop te weten zijn gekomen.
Vraag ze hun bevindingen met de anderen te bespreken. Zie erop toe dat de
cursisten begrijpen dat hoop de zekerheid is dat we dankzij de verzoening van
Jezus Christus en door gehoorzaamheid aan de geboden de beloofde
zegeningen van God, met inbegrip van het eeuwige leven, zullen ontvangen.
Bij voldoende tijd kunt u desgewenst de volgende vragen bespreken:

• Wat denk je dat de zinsnede met zekerheid hopen op een betere wereld’ (Ether
12:4) betekent? (Op het eeuwige leven vertrouwen. Laat de cursisten deze
betekenis desgewenst in de kantlijn van hun Schriften naast Ether 12:4
noteren.)

• Hoe kan hoop, zoals die in deze verzen beschreven wordt, ‘een anker vorm[en]
voor de ziel der mensen’ en ons ‘zeker en standvastig [maken], te allen tijde
overvloedig in goede werken’? (Ether 12:4.)

Laat het volgende citaat zien en door een cursist voorlezen:

‘Wanneer we hoop hebben, vertrouwen we op Gods beloften. We hebben de geruststellende
zekerheid dat we ons “loon [zullen ontvangen], ja, vrede in deze wereld en het eeuwige leven in
de toekomende wereld” als we “de werken van gerechtigheid” doen (LV 59:23). Mormon schreef
dat een dergelijke hoop alleen door de verzoening van Jezus Christus komt [zie Moroni 7:41].’
(Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], 83).

• In welk opzicht is ons geloof in Jezus Christus en zijn verzoening essentieel om
echte hoop te ontwikkelen? In hoeverre begrijp je daardoor beter waarom Jezus
Christus de hoop van de wereld is? (Als we hoop in Jezus Christus hebben,
kunnen we voorbij de aardse moeilijkheden en ellende zien en ons richten op
de zegeningen die ons dankzij de verzoening te beurt zullen vallen, zoals de
opstanding en het eeuwige leven.)

• Wat kun je doen om meer hoop in dit leven aan de dag te leggen?

Als de Heilige Geest u daartoe aanspoort, kunt u de cursisten vragen wanneer hun
hoop op de opstanding en het eeuwige leven dankzij Jezus Christus hen of anderen
tot zegen was.

Leesstof voor de cursisten
• Psalmen 146:5; Johannes 8:12; Romeinen 5:3–5; 15:13; 1 Petrus 1:3; Ether 12:4,

32; Moroni 7:3, 40–41; Leer en Verbonden 88:6–13; 138:14.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De hoop op Gods licht’, Liahona, mei 2013, 70, 75–77.
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LES 28

Een persoonlijk getuigenis
van Jezus Christus

Inleiding
Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
hebben verklaard: ‘Wij getuigen, als zijn naar behoren
geordende apostelen, dat Jezus de levende Christus is, de
onsterfelijke Zoon van God.’ (‘De levende Christus: het
getuigenis van de apostelen’, Liahona, april 2000, 3.) In deze
cursus hebben we de eeuwige bediening van Jezus Christus

en de getuigenissen van profeten aangaande Hem
bestudeerd. Als we zelf een getuigenis krijgen door de
Heilige Geest dat Jezus de levende Christus is, zijn we bereid
ons eigen getuigenis van de Heiland aan anderen uit
te dragen.

Achtergrondinformatie
• D. Todd Christofferson, ‘Een getuige van Christus worden’, Liahona, maart

2008, 58–63.

Lessuggesties
2 Nephi 25:26; Mosiah 18:8–11
Als getuige van Christus optreden
Vraag de cursisten of ze ooit ergens het enige lid van de kerk waren of de enige
persoon die de normen van de kerk wilde hooghouden. Laat ze de volgende
vragen beantwoorden:

• Wat voelde je toen je je in die situatie als volgeling van Jezus Christus gedroeg?

• Wat vond je er zinvol of moeilijk aan?

Herinner de cursisten aan het verhaal van Alma in het Boek van Mormon, die door
de leringen van de profeet Abinadi tot bekering kwam. Alma begon het evangelie
na zijn bekering ook te verkondigen. In Mosiah 18 lezen we over zijn leringen
aangaande het doopverbond. Laat een cursist Mosiah 18:8–11 voorlezen. Laat de
andere cursisten meelezen en letten op welke houding en daden aangeven dat
iemand klaar is om het doopverbond te sluiten en na te komen. Wijs de cursisten
na hun antwoorden op de zinsnede ‘te allen tijde en in alle dingen en op alle
plaatsen […] als getuige van God op te treden’ in vers 9. Vraag dan:

• Wat betekent het om ‘te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen’ als
getuige van God de Vader en Jezus Christus op te treden? (Mosiah 18:9).

Laat het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en door een cursist voorlezen:
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‘Apostelen zijn geroepen en geordend om bijzondere getuigen van de naam van
Christus in de gehele wereld te zijn (zie LV 107:23), maar de taak om te allen
tijde en op alle plaatsen van Christus te getuigen, is van toepassing op ieder lid
van de kerk dat het getuigenis van de Heilige Geest ontvangen heeft.’ (‘Witnesses
of Christ’, Ensign, november 1990, 30.)

• Wie hebben volgens ouderling Oaks de taak om van Jezus Christus te getuigen?
(Zie erop toe dat de cursisten de volgende waarheid begrijpen: Alle leden van
de kerk hebben zich verbonden om als getuige van onze hemelse Vader
en Jezus Christus op te treden.

• Hoe kunnen we naast het uitkomen voor ons geloof en getuigenis nog meer als
getuige van Christus optreden? (Laat de cursisten eventueel de volgende verzen
lezen om deze vraag te beantwoorden: Mattheüs 5:14–16 en 3 Nephi 18:24.)

Laat het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Tijdens zijn bediening op het westelijk halfrond gaf de Heiland dit gebod:
“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 mensen moeten de gestalte van Jezus Christus in ons kunnen
ontwaren. Onze manier van handelen, spreken, kleden en zelfs denken, dient
Hem en zijn leringen te weerspiegelen.’ (‘Een getuige van Christus worden’,

Liahona, maart 2008, 58–63.)

• Hoe heb je anderen zien handelen, spreken of kleden op een manier die hun
geloof in Jezus Christus weerspiegelt?

• Wat zou je iemand aanbevelen om zijn of haar schroom of angst te overwinnen
om van Jezus Christus te getuigen?

Zet de volgende zinsneden op het bord:

Spreken over Christus

Verheugen in Christus

Christus prediken

Profeteren over Christus

Schrijven over Christus

Vraag de cursisten 2 Nephi 25:26 door te lezen en uit te leggen hoe iemand van
Jezus Christus kan getuigen op de manieren die op het bord samengevat zijn.
Gebruik indien nodig het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson om
de klassikale bespreking op gang te brengen:
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‘Nephi’s woorden “wij spreken over Christus” [2 Nephi 25:26] duiden erop dat
we altijd bereid zijn om met anderen over onze gevoelens aangaande de Heiland
van gedachten te wisselen. Vaak zijn er situaties waarin wij in een ongedwongen
en ontspannen sfeer kunnen bespreken wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en
gepredikt, en anderen aanmoedigen Hem ook lief te hebben en te volgen.

‘“Wij verheugen ons in Christus” impliceert dat we over het algemeen een
positieve, opgewekte instelling hebben, die ons geloof in Christus weerspiegelt. We weten dat
“zijn genade [ons] genoeg” is om ons van dood en zonde te verlossen en in Hem vervolmaakt te
worden (zie Moroni 10:32–33). Hoewel teleurstellingen en zelfs tragische gebeurtenissen ons
niet bespaard blijven, weten we dat ons eeuwige geluk dankzij Hem vaststaat. Met het geloof in
Jezus Christus dat van ons afstraalt, tonen we anderen ‘die vermoeid en belast [zijn]’ hoe Hij hun
rust kan geven (zie Mattheüs 11:28–30).

‘“Wij prediken Christus” houdt zeker verband met zendingswerk, zowel van de voltijdzendeling
als het lid, maar sluit ook ons onderwijs in, in de eredienst, de zondagsschool en soortgelijke
gelegenheden, waar Hij het onderwerp van onze studie en instructie is. Onze deelname, hetzij als
leerkracht, hetzij als leerling, is onderdeel van onze rol als getuige van Hem. […]

‘“Wij profeteren over Christus” betekent dat we ons getuigenis van Hem verwoorden door de
kracht van de Geest (zie 1 Korinte 12:3). ‘Het getuigenis van Jezus is […] de geest van de
profetie’ (Openbaring 19:10). Gelijk hen die in tijden van weleer zijn geboorte profeteerden,
bevestigen ook wij in woord en daad de profetieën van zijn wederkomst. […]

‘“En wij schrijven volgens onze profetieën” geeft aan dat het wijs is om ons getuigenis van
Christus vast te leggen. Het is ons bekend dat het getuigenis dat we geven “in de hemel [wordt]
opgetekend om door de engelen te worden aanschouwd; en zij verheugen zich over [ons]” (LV
62:3). Onze eigen nakomelingen en anderen verheugen zich wellicht op een dag over ons
getuigenis van Christus, dat wij voor hun nut […] hebben opgeschreven.’ (‘Een getuige van
Christus worden’, Liahona, maart 2008, 58–63.

Moedig de cursisten tot besluit van dit onderdeel van de les aan om een van de
genoemde aspecten op het bord te overdenken en zich ten doel te stellen een
betere getuige van Jezus Christus te worden.

Van Jezus Christus getuigen
Laat de cursisten terugdenken aan dit semester en enkele taken van Jezus Christus
en onderwerpen aangaande Hem noemen die in de lessen aan de orde zijn
gekomen. Vat de reacties van de cursisten op het bord samen. (Mogelijke taken:
Voorspraak, Heiland, Verzoener, Eerstgeborene, Eniggeborene, Jehova, Messias,
Schepper. Mogelijke onderwerpen: Jezus Christus staat centraal in Gods plan; zijn
voorsterfelijke bediening; de realiteit dat Hij leeft; zijn nasterfelijke bediening; de
wederkomst; zijn millenniaanse regering; de herstelling van zijn evangelie; zijn
leiderschap van de kerk; en de manieren waarop Hij het Licht en het Leven van de
wereld is.)

Download en vertoon een video-opname van het volgende citaat van
president Gordon B. Hinckley (1910–2008), waarin hij van Jezus Christus

getuigt. Als de video niet in uw taal beschikbaar is, laat u het citaat door een cursist
voorlezen.
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‘Jezus is mijn Vriend. Niemand anders heeft mij zoveel gegeven. ‘Niemand heeft
een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn
vrienden’ (Johannes 15:13). Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij heeft de
weg naar het eeuwige leven geopend. Alleen een God kon dat. Ik hoop dat ik het
waardig ben een vriend voor Hem te zijn.

‘Hij is mijn voorbeeld. Zijn manier van leven, zijn absoluut onzelfzuchtige gedrag,
zijn hulp aan behoeftigen, zijn ultieme offer, dat alles is een voorbeeld voor mij. […]

‘Hij is mijn leraar. Geen andere stem heeft ooit zulke wonderbaarlijke woorden gesproken. […]

‘Hij is mijn Genezer. Ik heb ontzag voor zijn verbazingwekkende wonderen. […]

‘Hij is mijn Leider. Ik voel me vereerd dat ik deel uitmaak van de lange stoet mensen die Hem
liefhebben en die Hem gevolgd hebben gedurende de tweeduizend jaar die sinds zijn geboorte
verstreken zijn. […]

‘Hij is mijn Heiland en mijn Verlosser. Door zijn leven te geven, in pijn en onzegbaar lijden, heeft
Hij zich neergebogen om mij, ieder van ons en alle zoons en dochters van God, te tillen uit de
afgrond van de eeuwige duisternis die volgt op de dood. […] Mijn dankbaarheid kent geen
grenzen. Mijn dank aan de Heer heeft geen einde.

‘Hij is mijn God en mijn Koning. Hij zal van eeuwigheid tot eeuwigheid als Koning der koningen
en Heer der Heren heersen en regeren. Aan zijn rijk komt geen einde. Zijn heerlijkheid zal geen
nacht kennen.’ (‘Mijn getuigenis’, Liahona, juli 2000, 85.)

Leg het volgende scenario aan de cursisten voor: Als iemand je vroeg wat je geloof
in Jezus Christus inhoudt, welke drie of vier punten zou je dan vooral willen
beklemtonen? Geef de cursisten de tijd om hun ideeën op te schrijven. Laat de
cursisten hun antwoorden vervolgens in tweetallen met elkaar uitwisselen. Moedig
ze aan hun keuzes toe te lichten en over ervaringen te vertellen waardoor hun
begrip van en liefde voor de Heiland toegenomen zijn. Vraag de cursisten na
verloop van tijd wie hun getuigenis van Jezus Christus aan de klas wil geven.

Geef tot slot uw eigen getuigenis van de eeuwige bediening van de levende
Christus. Uit desgewenst uw dankbaarheid voor de vele essentiële taken die de
Heer Jezus Christus door de eeuwen heen vervuld heeft. Geef de cursisten dan de
volgende opdracht mee: Denk aan het einde van deze cursus na over iemand die je
kent die kracht zou putten uit jouw getuigenis van de Heiland. Besluit de komende
week en daarna wie je met je getuigenis wilt beïnvloeden en hoe je dat gaat doen.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 5:14–16; 2 Nephi 25:26; Mosiah 18:8–11; 3 Nephi 18:24.

• D. Todd Christofferson, ‘Een getuige van Christus worden’, Liahona, maart
2008, 58–63.
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