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Inleiding tot Het eeuwige
gezin — boek voor de
leerkracht (Godsdienst 200)
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 bestaat erin ervoor te 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 ijverig na te leven, uw cursisten
doeltreffend in het evangelie te onderrichten en uw les of programma op gepaste
wijze te geven. Als u zich op die manier voorbereidt en in het evangelie onderricht,
hebt u recht op de invloed van de Heilige Geest (zie LV 42:14).

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.

Wat zijn de doelen van deze cursus?
Deze cursus, Het eeuwige gezin (Godsdienst 200), is een studie van de Schriften en
de woorden van hedendaagse profeten over de centrale rol van het gezin in het
heilsplan. De leerstellingen, thema’s en beginselen in de cursus komen vooral uit
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’. (Liahona, november 2010, 129.) In de
cursus worden vragen en kwesties betreffende het huwelijk en gezin in de context
van het evangelie van Jezus Christus bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Deze cursus geeft de cursisten beter inzicht in het verband tussen verbonden
sluiten en nakomen en zowel hier als in het hiernamaals zegeningen ontvangen.
De leerstellingen en beginselen betreffende het huwelijk en gezin worden vermeld
en geanalyseerd, zodat de cursisten begrijpen hoe ze op de huidige
omstandigheden van toepassing zijn. De cursisten zullen beter begrijpen waarom
ze op de leringen van hedendaagse profeten kunnen vertrouwen en die
kunnen volgen.
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Wat wordt er van de cursisten verwacht?
Willen de cursisten hun diploma behalen, dan moeten ze de Schriftteksten,
conferentietoespraken en andere teksten in het deel Leesopdrachten van elke les
lezen. De cursisten moeten ook voldoende aanwezig zijn en aantonen dat ze de
leerstof beheersen door een leertoets af te leggen.

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

• Lessuggesties

• Leesstof voor de cursisten

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

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

Lessuggesties
Het segment Lessuggesties reikt materiaal aan om te bepalen waarin u moet
onderwijzen en hoe u dat doet. (Zie ook de segmenten 4.3.3 en 4.3.4 in het
handboek Het evangelie leren en erin onderwijzen.) De voorgestelde leeractiviteiten
zijn bedoeld om de cursisten heilige waarheden te laten vinden, 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
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

manier om op veilig te spelen.’ (‘Een forumgesprek met ouderling Dallin H. Oaks’
[satellietuitzending seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs, 7 augustus 2012],
si.lds.org.)
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Deze cursus bevat uitspraken van kerkleiders die waarschijnlijk in veel talen
beschikbaar zijn. Bij uw lesvoorbereiding kunt u de les aanpassen door andere
uitspraken van kerkleiders te gebruiken die met het onderwerp van de les te
maken hebben.

Het voorgestelde lesplan bevat voor elke les een of meer vetgedrukte leerstellingen
of beginselen. Als de cursisten die waarheden 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.

In dit leerplan staat hoe men een themacursus in elkaar zet door de beginselen van
het evangelie te leren en erin te onderwijzen. (Zie Het evangelie leren en erin
onderwijzen, 10, 23–31, 38–41.) De komende maanden geven de seminaries en
instituten voor godsdienstonderwijs een document uit dat ‘Teaching Thematically
in Institutes of Religion’ heet. Hierin staat meer uitleg over hoe men een
themacursus in elkaar zet door de beginselen van het evangelie te leren en erin te
onderwijzen.

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft enkele
voordelen beschreven van het bestuderen van het evangelie rond een
bepaald thema:

‘Terwijl van begin tot eind lezen van een boek met Schriftuur een brede basis van
kennis legt, verdiept per onderwerp bestuderen onze kennis. Onderzoek van de
openbaringen op verbanden, patronen en thema’s bouwt voort op onze
geestelijke kennis […]; het verbreedt onze visie en vergroot ons begrip van het
heilsplan.

‘Naar mijn mening is ijverig zoeken naar verbanden, patronen en thema’s ten
dele wat “zich vergasten” aan de woorden van Christus betekent. Met deze benadering kunnen
we de sluisdeuren van het geestelijke reservoir openzetten, kunnen we ons begrip door zijn Geest
verlichten en onze dankbaarheid voor de heilige Schriften vergroten, en een mate van geestelijke
toewijding krijgen die op geen enkele andere wijze te bereiken is. Een dergelijke zoektocht stelt
ons in staat om te bouwen op de rots van onze Verlosser en om de stormwinden van het kwaad
in deze laatste dagen te weerstaan.’ (‘A Reservoir of Living Water’ [haardvuuravond aan de
Brigham Young University, 4 februari 2007], 3, speeches.byu.edu.)

Leesstof voor de cursisten
Dit segment bevat Schriftteksten, toespraken van kerkleiders en ander materiaal
dat het begrip van de cursisten van de lesonderwerpen verruimt. Geef de cursisten
de leesopdrachten en moedig ze aan die vóór elke les te lezen. Als ze dit
geïnspireerde materiaal lezen, zijn ze niet alleen beter voorbereid om aan klassikale
besprekingen deel te nemen, maar begrijpen ze ook het onderwerp van de les
beter. 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:
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• Streef ik ernaar het evangelie na te leven zodat ik tijdens mijn voorbereiding en
les opensta voor de Geest?

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

• Heb ik de opgegeven Schriftteksten en achtergrondinformatie bestudeerd?

• Heb ik het leerplan doorgenomen en bepaald of er iets is wat ik op de
behoeften van mijn cursisten moet afstemmen?

• Hoe kan ik navraag doen bij de cursisten, zodat ik zeker weet dat ze veel aan de
leesopdrachten hebben?

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn cursisten volop aan de les meedoen?

De volgende suggesties kunnen ook nuttig zijn:

• Moedig de cursisten aan om de aangegeven teksten en artikelen vóór elke les
te lezen.

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

• Geef de cursisten vaak de kans om de leer en beginselen zelf te verwoorden,
over toepasselijke ervaringen te vertellen en te getuigen van wat ze weten
en voelen.

• Zorg tijdens de les en van les tot les voor variatie in de leeractiviteiten
en aanpak.

• 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).

• U zult in de cursus verwijzingen naar specifieke Schriftstudievaardigheden
tegenkomen. Maak gebruik van die gelegenheden om de cursisten
zelfredzamer in hun Schriftstudie te laten worden en toegewijder in het
levenslang bestuderen van de Schriften.

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], 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. Bedenk wat ervoor zorgt dat ze zich geliefd, aanvaard en betrokken
voelen. Cultiveer een band van vertrouwen.

INLEIDING
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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

De publicatie van ‘Het
gezin: een proclamatie aan
de wereld’

Inleiding
In september 1995 brachten het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen een proclamatie aan de kerk
en de wereld uit met de titel ‘Het gezin: een proclamatie aan
de wereld’. (Liahona, november 2010, 129.) Die profetische
verklaring gaat over de goddelijke rol van het gezin in Gods

eeuwige plan. Dankzij deze les zullen de cursisten beter
begrijpen waarom hedendaagse profeten, zieners en
openbaarders dit geïnspireerde document hebben
gepubliceerd.

Achtergrondinformatie
• ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.

• M. Russell Ballard, ‘Wat het belangrijkst is, gaat het langst mee’, Liahona,
november 2005, 41–44.

Lessuggesties
Mosiah 8:15–17; Mozes 6:26–27, 31–36; 7:16–21
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ is door zieners geschreven
Laat een cursist Mozes 6:26–27 voorlezen. Laat de anderen meelezen en letten op
wat de Heer over het hart, de oren en de ogen van het volk zegt.

• Hoe beschrijft de Heer de goddeloosheid van het volk?

• Wat betekent ‘hun hart is verstokt geworden en hun oren zijn hardhorig en hun
ogen kunnen niet ver zien’?

Laat een cursist Mozes 6:31–34 voorlezen.

• Welke woorden van de Heer zou jij geruststellend vinden als je Henoch was?

• Wat staat er in deze verzen over hoe de Heer zijn profeten machtig maakt?

Geef de cursisten even de tijd om Mozes 6:35–36 te lezen.

• Wat zag Henoch toen hij de klei uit zijn ogen gewassen had?

• Wat zou de klei kunnen voorstellen? (De klei kan wereldsgezindheid
voorstellen. Vraag de cursisten wat zij zouden zien als wereldse zaken uit hun
ogen gewassen werden.)

• Hoe beschrijft vers 36 wat een ziener is? (De strekking van de antwoorden dient
de volgende waarheid te omvatten: een ziener ziet dingen die niet zichtbaar
zijn voor het natuurlijke oog. U kunt de cursisten bij vers 36 een
kruisverwijzing naar Mosiah 8:15–17 laten zetten.)
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Voor meer uitleg over een ziener toont u het volgende citaat van ouderling John A.
Widtsoe (1872–1952) van het Quorum der Twaalf Apostelen en vraagt u een cursist
het voor te lezen:

‘Een ziener is iemand die met geestelijke ogen ziet. Hij begrijpt de betekenis van
hetgeen voor anderen onduidelijk is; daarom is hij iemand die de eeuwige
waarheid vertaalt en verduidelijkt. Kortom, hij is iemand die ziet, die met open
ogen in het licht van de Heer wandelt [zie Mosiah 8:15–17].’ (Evidences and
Reconciliations, samengesteld door G. Homer Durham [1960], 258.)

U kunt de cursisten in overweging geven om die definitie in hun Schriften naast
Mozes 6:35–36 te noteren. Leg uit dat zieners ook profeten zijn.

Vat Mozes 7:16–21 samen zodat de cursisten begrijpen wat er gebeurde met
degenen die Henoch als ziener aanvaardden en naar hem luisterden.

• Hoe illustreren deze verzen dat het belangrijk is aan de woorden van
hedendaagse profeten en zieners gehoor te geven? (Zorg ervoor dat de
cursisten deze leerstelling begrijpen: profeten laten ons de dingen vanuit
Gods standpunt bekijken, en wij worden gezegend als we op hun
woorden vertrouwen.)

Lees het volgende citaat voor van ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Broeders en zusters, het is tien jaar geleden dat de proclamatie aan de wereld
over het gezin in 1995 door het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen werd uitgegeven. (Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,
Liahona, november 2010, 129.) Het was toen een klaroenstoot ter bescherming
en versterking van het gezin en is dat nu nog steeds. […]

‘De proclamatie is een profetisch document, niet alleen omdat het door profeten
is uitgegeven, maar omdat het zijn tijd vooruit was. Het waarschuwt tegen veel van de zaken die
het afgelopen decennium het gezin bedreigd en ondermijnd hebben. Het vraagt dat het gezin de
prioriteit en de nadruk krijgt die het nodig heeft om te kunnen overleven in een klimaat dat het
traditionele huwelijk en de relaties tussen ouders en kinderen almaar meer lijkt te vergiftigen.

‘De duidelijke en eenvoudige taal van de proclamatie steekt schril af tegen de verwarrende en
ondoorzichtige ideeën van een samenleving die het zelfs niet eens kan worden over de definitie
van het gezin.’ (‘Wat het belangrijkst is, gaat het langst mee’, Liahona, november 2005, 41.)

• Wat bedoelde ouderling Ballard toen hij zei dat de proclamatie over het gezin
‘zijn tijd vooruit was’?

• Hoe bevestigt de proclamatie over het gezin jouw geloof dat het Eerste
Presidium en de Twaalf Apostelen profeten, zieners en openbaarders zijn?

Getuig dat onze hemelse Vader ons profeten en zieners geeft omdat Hij ons
liefheeft en wil dat we zoals Hij worden.

LES 1
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‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
De publicatie van de proclamatie over het gezin
Zorg ervoor dat elke cursist een exemplaar van ‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’ heeft (lds.org/topics/family-proclamation). (U zult er misschien enkele
moeten afdrukken.) Moedig de cursisten aan om gedurende de cursus een
gedrukte of digitale kopie van de proclamatie over het gezin naar de les mee te
brengen. Leg uit dat president Gordon B. Hinckley (1910–2008) ‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’ voor het eerst op 23 september 1995 tijdens een
algemene ZHV-bijeenkomst aan de kerk voorstelde.

• Wie is volgens de titel het doelpubliek van deze proclamatie?

• Waarom is de proclamatie aan de hele wereld gericht en niet alleen aan de
leden van de kerk? (Laat de cursisten antwoorden en schrijf deze waarheid op
het bord: God roept profeten om zijn waarheden aan al zijn kinderen te
verkondigen.)

Leg uit dat sinds de oprichting van de kerk haar leiders slechts vijf proclamaties
uitgebracht hebben. Een werd door het Eerste Presidium uitgegeven, een door het
Quorum der Twaalf, en de anderen door het Eerste Presidium en het Quorum der
Twaalf. Een proclamatie wordt alleen voor erg belangrijke verklaringen gebruikt.
(Als de cursisten naar die vijf proclamaties vragen, verwijst u ze naar Encyclopedia of
Mormonism, 5 delen [1992], ‘Proclamations of the First Presidency and the Quorum
of the Twelve Apostles’, deel 3, 1151, eom.byu.edu.)

Vertel de cursisten dat president Hinckley enkele redenen gaf waarom de leiders
van de kerk vonden dat ze dit belangrijke document moesten uitgeven, en dat hij
vervolgens de proclamatie over het gezin voorlas. Toon het volgende citaat van
president Hinckley en vraag een cursist het voor te lezen:

‘Ik hoef u niet in herinnering te brengen dat we leven in een wereld van
verwarring, van verschuivende waarden. De verleiding is heel groot om af te
wijken van de gedragsnormen die door de tijd heen hun waarde bewezen
hebben. Het morele fundament van onze gemeenschap is ernstig verzwakt.’
(‘Stand Strong against the Wiles of the World’, Ensign, november 1995, 99.)

• Wat bedoelde president Hinckley met de woorden ‘Het morele fundament van
onze gemeenschap is ernstig verzwakt’? (U kunt uitleggen dat het fundament
het beton in de grond is waarop een muur of huis gebouwd wordt.)

• Hoe zou je beschrijven wat er met het ‘morele fundament’ gebeurd is sinds
president Hinckley in 1995 over ernstig moreel verval sprak?

Toon de volgende alinea uit de toespraak van president Hinckley. Geef de cursisten
even de tijd om de tekst te lezen en woorden en zinsneden op te zoeken die de
problemen omschrijven die de leiders van de kerk in de wereld zagen en welke
redenen ze nog meer hadden om de proclamatie uit te brengen.
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‘Er is zoveel wereldse wijsheid die als waarheid wordt gezien, zoveel misleiding
wat waarden en normen betreft, zoveel verlokkingen en verleidingen om van
lieverlee met het wereldse besmet te raken, dat we vinden dat we moeten
waarschuwen. Daarom vaardigen wij, het Eerste Presidium en de Raad van de
Twaalf Apostelen, nu een proclamatie uit aan de kerk en aan de wereld, als een
verklaring en een bevestiging van de normen, leerstellingen en gebruiken die

betrekking hebben op het gezin, welke door profeten, zieners en openbaarders van deze kerk
herhaaldelijk zijn uiteengezet.’ (‘Stand Strong against the Wiles of the World’, 100.)

Laat de cursisten vertellen wat zij gevonden hebben en zet hun reacties op het
bord. Dat zou er als volgt kunnen uitzien:

Welke problemen merkten de leiders van de kerk op in de wereld?

Wereldse wijsheid wordt als waarheid gezien

Misleiding wat waarden en normen betreft

Verlokkingen en verleidingen om de wereld te volgen

Waarom brachten de leiders van de kerk deze proclamatie uit?

Om te waarschuwen

Als een verklaring en bevestiging van de normen, leerstellingen en gebruiken
waarin de huidige en voormalige kerkleiders onderwezen hebben

• Wat is ‘wereldse wijsheid’? (Wereldse wijsheid zijn foute denkbeelden die als
waarheid voorgesteld worden.) Welke foute meningen over het gezin zijn door
de wereld als waarheid voorgesteld? (U kunt als voorbeeld van wereldse
wijsheid LV 89:4 aanhalen.)

• Wat leren we uit de uitspraak van president Hinckley over de taken van
hedendaagse profeten en apostelen? (De antwoorden van de cursisten dienen
deze waarheid te bevatten: profeten hebben de heilige taak om ‘de normen,
leerstellingen en gebruiken [van de Heer] die betrekking hebben op het
gezin’ te verkondigen.)

Laat de cursisten enkele minuten de proclamatie over het gezin doornemen en
zoeken naar antwoorden op hedendaagse vragen over het gezin. Geef de cursisten
voldoende tijd en vraag ze dan naar hun bevindingen. Wijd niet te veel tijd aan
deze activiteit. De proclamatie wordt in andere lessen uitgebreider behandeld.

Getuig van deze waarheden: in de proclamatie over het gezin staan veel
geïnspireerde antwoorden op de problemen van de samenleving. In een wereld
met verschuivende waarden is de proclamatie als een anker voor personen en
gezinnen.

Leg uit dat president Hinckley na het voorlezen van de proclamatie het
volgende zei:
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‘Wij bevelen iedereen aan deze proclamatie zorgvuldig, aandachtig en onder
gebed te lezen. De kracht van elk volk heeft zijn wortels in het gezin. Wij dringen
er bij onze mensen overal ter wereld op aan om hun gezin te versterken
overeenkomstig deze beproefde waarden.’ (‘Stand Strong against the Wiles of the
World’, Ensign, november 1995, 101.)

• Wat houdt het voor jou persoonlijk in om de proclamatie over het gezin onder
gebed te lezen?

• In hoeverre hebben de beginselen in de proclamatie over het gezin jouw
gevoelens over het huwelijk en het gezin beïnvloed?

Laat de cursisten bedenken en vertellen wat ze gaan doen met de aansporing van
president Hinckley om de leerstellingen en beginselen in de proclamatie over het
gezin te leren en toe te passen. (Ze kunnen bijvoorbeeld delen van de proclamatie
uit het hoofd leren.) Schrijf de antwoorden van de cursisten op het bord en nodig
ze uit onder gebed te bedenken hoe ze zichzelf en hun gezin kunnen sterken door
‘deze beproefde waarden’ toe te passen.

Leesstof voor de cursisten
• Efeze 4:11–14; Mosiah 8:15–17; Mozes 6:26–39; 7:16–21.

• ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129,
lds.org/topics/family-proclamation.

• M. Russell Ballard, ‘Wat het belangrijkst is, gaat het langst mee’, Liahona,
november 2005, 41–44.

LES 1

5



LES 2

Profeten en apostelen
verklaren plechtig

Inleiding
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ begint met de
woorden: ‘Wij, het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf
Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, verklaren plechtig.’ (Liahona, november
2010, 129.) Profeten hebben in elke bedeling de taak om de

wil van de Heer te verkondigen en voor de gevolgen van
zonde te waarschuwen. Dankzij deze les zullen de cursisten
begrijpen dat profeten wachters zijn die ons voor verwacht
onheil waarschuwen.

Achtergrondinformatie
• M. Russell Ballard, ‘Blijf in de boot en houd u vast!’, Liahona, november

2014, 89–92.

• Henry B. Eyring, ‘Finding Safety in Counsel’, Ensign, mei 1997, 24–26.

• Carole F. McConkie, ‘Leven naar de woorden van de profeten’, Liahona,
november 2014, 77–79.

Lessuggesties
Ezechiël 33:1–7; Leer en Verbonden 1:4–5, 11, 14
Wachters op de toren

Toon de cursisten de
afbeelding van een wachttoren

en vraag of ze weten wat voor
bouwwerk dat is. Leg uit dat het een
replica van een wachttoren uit de
oudheid is. (Indien beschikbaar in uw
taal kunt u ook de eerste minuut van
het filmpje ‘Watchman on the Tower’
op lds.org/media-library tonen.) Vraag
de cursisten waar wachters op letten en
waarom het belangrijk is dat ze hun taken vervullen.

Laat de cursisten Ezechiël 33:1–3 lezen en zoeken naar de taak van een wachter.

• Wat is de taak van een wachter? (Mensen voor nakend gevaar waarschuwen.)

Laat een cursist Ezechiël 33:4–7 voorlezen.

• Welke taak gaf de Heer Ezechiël?

• In welke opzichten zijn profeten als wachters op een toren? (Het is misschien
nuttig dat de cursisten Leer en Verbonden 1:4–5, 11, 14 lezen zodat ze begrijpen
dat hedendaagse profeten wachters zijn. U kunt ze in overweging geven om bij
deze verzen een kruisverwijzing naar Ezechiël 33:4–7 te zetten. U kunt ze erop
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wijzen dat ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen
gezegd heeft: ‘Als apostelen van de Heer Jezus Christus is het onze taak om
wachters op de toren te zijn.’ [‘Beware of False Prophets and False Teachers’,
Ensign, november 1999, 62.])

Getuig van deze leerstelling: onze hemelse Vader heeft hedendaagse profeten
geroepen om ons voor nakend gevaar te waarschuwen.

Toon om die leerstelling kracht bij te zetten het volgende citaat van president
Henry B. Eyring van het Eerste Presidium en laat een cursist het voorlezen:

‘De Heiland heeft blijkbaar een eindeloos verlangen om ons in veiligheid te
brengen. Steeds weer gebruikt Hij dezelfde manieren om ons de weg te wijzen.
Hij maakt daarbij gebruik van meerdere middelen, zodat iedereen die er voor
openstaat, wordt bereikt. Een beproefd middel is de boodschap te laten
verkondigen bij monde van zijn profeten, zolang de mensen in aanmerking
komen om profeten in hun midden te hebben. Die gezaghebbende

dienstknechten hebben altijd de taak om de mensen te waarschuwen en ze de veilige weg te
wijzen.’ (‘Finding Safety in Counsel’, Ensign, mei 1997, 24.)

• Wanneer heb je je bij het volgen van profetische raad beschermd gevoeld?

• Welke raad hebben hedendaagse profeten en apostelen gegeven die gezinnen
geestelijke bescherming kan bieden?

• In welke opzichten is de proclamatie over het gezin een stem tot waarschuwing
van onze Vader in de hemel?

Amos 3:6–7
Profeten en apostelen laten ons het standpunt van de Heer over het gezin begrijpen
Lees de volgende uitspraak van ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor. Vraag de cursisten te letten op hoe profeten zich bewust
worden van de gevaren van deze tijd.

‘Ik heb gehoord dat sommige mensen denken dat de kerkleiders in een eigen
wereldje leven. Wat ze vergeten, is dat wij mannen en vrouwen met
levenservaring zijn, en dat we in veel verschillende plaatsen en met mensen van
verschillende achtergronden hebben gewerkt. Voor onze huidige kerkroeping
reizen we letterlijk over de hele wereld, waar we spreken met de politieke,
godsdienstige, zakelijke en humanitaire leiders van de wereld. Hoewel we [leiders

in] het Witte Huis in Washington D.C. en leiders van vele landen [en godsdiensten] hebben
bezocht, hebben we ook met de nederigste [gezinnen en mensen] op aarde gesproken. […]

‘Als je goed nadenkt over ons leven en onze bediening, dan ben je het waarschijnlijk wel met me
eens dat we de wereld zien en meemaken op manieren zoals weinigen dat doen. Dan besef je
dat we minder in een eigen wereldje leven dan de meeste mensen. […]

‘De individuele en gezamenlijke wijsheid van de [leiders van de kerk] heeft ook een aspect dat
gerust zou moeten stellen. We hebben alles meegemaakt, inclusief de uitwerking van
verschillende openbare wetten en regelingen, teleurstellingen, drama’s en sterfgevallen in onze
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families. Wij leven niet in een andere wereld dan jullie.’ (‘Blijf in de boot en houd u vast!’
Liahona, november 2014, 90.)

• Hoe zouden de vele ervaringen van de kerkleiders hen in hun taak als
wachter helpen?

Leg uit dat profeten toegang hebben tot iets veel belangrijkers dan levenservaring
wat hen in staat stelt hun goddelijke plichten te vervullen. Laat een cursist Amos
3:6–7 voorlezen. Wijs de cursisten erop dat in de Bijbelvertaling van Joseph Smith
deze verzen een andere betekenis krijgen. In vers 6 staat ‘zonder dat de Heere dat
weet’ en in vers 7 ‘tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard’. (Zie de voetnoten
in de Engelse Schriften.) Dit is een uitgelezen kans om de cursisten aan te
moedigen de voetnoten bij hun persoonlijke Schriftstudie te gebruiken.

• Wat staat er in Amos 3:6–7 over profeten?

Lees deze definitie voor: een profeet is ‘iemand die geroepen is door God en uit
zijn naam spreekt. Als boodschapper van God ontvangt een profeet geboden,
profetieën en openbaringen van Hem. […] Een profeet keurt zonde af en wijst op
de gevolgen ervan.’ (Gids bij de Schriften, ‘Profeet’, scriptures.lds.org.)

Zet het volgende schema op het bord:

Laat de cursisten het schema even bestuderen en bespreken. U kunt uitleggen dat
het schema illustreert dat Gods perspectief op het gezin het voorsterfelijke,
sterfelijke en nasterfelijke leven omvat. Profeten ontvangen door openbaring een
breder perspectief en laten ons op hun beurt ons perspectief en begrip verruimen.

• Hoe illustreert dit schema dat het verstandig is om de proclamatie over het
gezin te bestuderen? (Schrijf op het bord: Door de proclamatie over het gezin
te bestuderen, komen we het perspectief van onze hemelse Vader op het
gezin te weten.)

Laat de cursisten hun exemplaar van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
erbij nemen. Leg nadruk op de eerste zin: ‘Wij, het Eerste Presidium en de Raad
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der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen, verklaren plechtig.’ Laat de cursisten enkele minuten de proclamatie over
het gezin doornemen en zoeken naar bewijs dat het perspectief van God op het
huwelijk en het gezin anders is dan dat van de wereld. Vraag ze naar hun
bevindingen en zet hun reacties op het bord.

Leer en Verbonden 90:1–5
Als we de raad van de profeten in de proclamatie over het gezin volgen, worden we
beschermd
Vraag de cursisten in Leer en Verbonden 90:1–3 op te zoeken wat de Heer aan
Joseph Smith gegeven had.

• Wat had de Heer aan Joseph Smith gegeven? (De sleutels van het koninkrijk, de
rechten van presidentschap, oftewel het gezag om Gods koninkrijk op aarde te
besturen.)

• Wie draagt diezelfde sleutels in deze tijd? (Elk lid van het Eerste Presidium en
het Quorum der Twaalf Apostelen.)

Laat een cursist Leer en Verbonden 90:4–5 voorlezen. Vraag de cursisten wat de
Heer bij monde van de profeet aan de kerk beloofde te geven. (De Heer zei dat de
kerk ‘orakelen’ zou ontvangen. Leg uit dat ‘orakelen’ ‘openbaringen’ betekent.)

• Welke waarschuwing geeft de Heer in vers 5 aan de heiligen?

• Welk beginsel halen we uit die waarschuwing? (Uit de antwoorden van de
cursisten dient te blijken dat ze dit beginsel begrijpen: als we de openbaringen
die God ons bij monde van zijn profeten geeft lichtvaardig opvatten,
zullen we struikelen en vallen. U kunt dit beginsel op het bord zetten.)

Toon deze citaten van zuster Carol F. McConkie van het algemeen
jongevrouwenpresidium en ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘We kunnen ervoor kiezen om de woorden van Christus, gesproken door zijn
geordende dienstknechten, te negeren, niet serieus te nemen, met voeten te
treden of ertegen in opstand te komen. Maar de Heer heeft gezegd dat zij die dat
doen van zijn verbondsvolk zullen worden afgesneden [zie 3 Nephi 20:23].’
(Carol F. McConkie, ‘Leven naar de woorden van de profeten’, Liahona, november
2014, 79.)

‘Ik heb in mijn bediening ontdekt dat de mensen die afdwalen [en] verward zijn,
meestal diegenen zijn die […] vergeten dat als het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen met verenigde stem spreken, het de stem van de
Heer in die tijd is. De Heer heeft gezegd: “Hetzij door mijn eigen stem, hetzij door
de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde” [LV 1:38].’ (M. Russell Ballard,
‘Blijf in de boot en houd u vast!’, 90.)
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• Wat kan erop wijzen dat iemand de raad in de proclamatie over het gezin
lichtvaardig opvat?

• Welke zegeningen heb jij of hebben anderen ontvangen door naar de raad in de
proclamatie over het gezin te luisteren?

• Wat komt er over hedendaagse profeten in je op waarover je de klas kunt
vertellen?

Getuig dat de proclamatie over het gezin een geïnspireerde verklaring van vijftien
eensgezinde profeten, zieners en openbaarders is. Spoor de cursisten aan om in de
loop van deze cursus om een sterker getuigenis van de waarheden in de
proclamatie over het gezin te bidden.

Leesstof voor de cursisten
• Ezechiël 33:1–7; Amos 3:6–7; Leer en Verbonden 1:4–5, 11, 14, 37–38; 90:1–5;

124:125–126.

• Henry B. Eyring, ‘Finding Safety in Counsel’, Ensign, mei 1997, 24–26.
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LES 3

Ons goddelijke potentieel
Inleiding
God heeft een plan waardoor we in zijn tegenwoordigheid
kunnen terugkeren en zoals Hij kunnen worden. President
Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd: ‘We waren zijn kinderen
voordat we geboren werden en we zullen voor eeuwig zijn
kinderen zijn. Deze fundamentele waarheid behoort de

manier waarop wij onszelf, onze broeders en zusters, en het
leven zelf zien, te veranderen.’ (‘Vier titels’, Liahona, mei
2013, 58.) Als de cursisten hun goddelijke potentieel beter
begrijpen, zullen ze beter kunnen omgaan met de
moeilijkheden die ze op aarde tegenkomen.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Vier titels’, Liahona, mei 2013, 58–61.

• Gospel Topics, ‘Becoming Like God’, lds.org/topics.

Lessuggesties
Genesis 1:27; Jesaja 55:8–9; Handelingen 17:29; Hebreeën 12:9; 1 Johannes
3:1; 4:8–9; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20; Moroni 8:18; Leer en Verbonden 76:4;
88:41; 130:22
Wij zijn kinderen van God
Laat de cursisten zich voorstellen dat een vriend die geen lid van de kerk is hun
vraagt hoe onze kerk onze hemelse Vader ziet. Geef de cursisten kort de
gelegenheid te vertellen wat ze zouden zeggen.

Zet de volgende Schrifttekstenparen op het bord of op een uitreikblad:

Genesis 1:27; Leer en Verbonden 130:22

1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20

Jesaja 55:8–9; Leer en Verbonden 88:41

1 Johannes 3:1; 4:8–9

Moroni 8:18; Leer en Verbonden 76:4

Handelingen 17:29; Hebreeën 12:9

Laat de cursisten enkele van deze Schrifttekstenparen bestuderen en vaststellen
wat er over onze hemelse Vader in staat. Zorg ervoor dat elk tekstenpaar aan
iemand toegewezen is. Laat de cursisten na verloop van tijd vertellen hoe ze met
behulp van een of meerdere van deze Schriftteksten zouden uitleggen wat ze over
onze hemelse Vader weten of waarin ze geloven.

• Hoe helpt deze kennis van de eigenschappen van onze hemelse Vader je om
Hem te aanbidden?
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• Hoe beïnvloedt de kennis dat onze hemelse Vader een echt Persoon is met een
verheerlijkt, herrezen lichaam van vlees en beenderen en dat Hij de Vader van je
geest is, je band met Hem?

• Waarom is het goed om niet te vergeten dat God de Vader van onze geest is?
(Benadruk tijdens de bespreking dat aangezien God de Vader van onze geest is,
ons goddelijke potentieel inhoudt dat we zoals Hij kunnen worden. Het kan
ook nuttig zijn om deze verklaring van het Eerste Presidium, onder leiding van
president Joseph F. Smith [1838–1918], uit 1909 voor te lezen: ‘Alle mannen en
vrouwen zijn naar het beeld van de universele Vader en Moeder geschapen, en
zijn letterlijk zoons en dochters van God.’ [‘Gospel Classics: The Origin of
Man’, Ensign, februari 2002, 29.])

Geef de cursisten een kopie van de volgende uitspraak van de profeet Joseph
Smith. Laat ze die doorlezen en letten op zinsneden waaruit blijkt hoe belangrijk
het is om te begrijpen wie God is.

‘Als de mens het karakter van God niet kan begrijpen, kan hij zichzelf niet
begrijpen. […]

‘God was eens zoals wij nu zijn. Hij is een verhoogde Persoon en zit in de hemel
op zijn troon! […] Als de sluier nu vaneengescheurd zou worden, en de machtige
God die deze wereld in haar loopbaan houdt en alle werelden en alle dingen
door zijn macht in stand houdt, Zich zichtbaar zou maken — ja, als u Hem

vandaag zou zien, zou u Hem zien in de vorm van een mens; want Adam was in de gelijkenis en
vorm van God geschapen; hij wandelde, sprak met Hem en ontving onderricht van Hem, zoals de
ene mens met de andere spreekt en communiceert.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith
[2007], 44.)

• Hoe kunnen we onszelf beter begrijpen als we onze hemelse Vader beter leren
kennen? (Laat de cursisten antwoorden en schrijf op het bord: Door onze
hemelse Vader beter te begrijpen, kunnen we ons potentieel om als onze
hemelse Ouders te worden beter begrijpen.)

Toon het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat een cursist het voorlezen.

‘Overdenk de kracht die uitgaat van het denkbeeld dat in ons welbekende “Ik
ben een kind van God” [Lofzangen, nr. 195) tot uiting komt. […] Daarin staat het
antwoord op een van de belangrijkste levensvragen: “Wie ben ik?” Ik ben een
kind van God, afkomstig van hemelse Ouders. Die afkomst definieert ons eeuwig
potentieel. Dat krachtige denkbeeld is een probaat middel tegen
neerslachtigheid. Het kan ons de kracht schenken om rechtschapen keuzes te

maken en het beste in ons na te streven.’ (‘Powerful Ideas’, Ensign, november 1995, 25.)

Zet het volgende op het bord:
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De kennis dat ik een kind van God ben, kan goed van pas komen als
____________________.

De kennis dat ik een kind van God ben, kwam goed van pas toen
____________________.

Laat enkele cursisten vertellen hoe ze één van die zinnen zouden aanvullen.

Romeinen 8:16–17; 1 Johannes 3:2; 3 Nephi 12:48
Ons goddelijke potentieel
Vertel de cursisten dat men soms zegt dat iemand ‘veel potentieel’ heeft.

• Wat betekenen die woorden volgens jullie?

Schrijf de volgende verwijzingen op het bord en laat de cursisten die bestuderen
om meer over ons goddelijke potentieel te weten te komen: Romeinen 8:16–17;
1 Johannes 3:2; 3 Nephi 12:48. U kunt ze in overweging geven om bij deze
Schriftteksten een kruisverwijzing naar de andere twee teksten te zetten.

• Wat betekent de zinsnede ‘wij Hem gelijk zullen zijn’ in het licht van de
Schriftteksten over Gods karakter die we bestudeerd hebben?

• Wat betekent het om ‘mede-erfgenamen’ van Jezus Christus te zijn? (Als
Eniggeborene van de Vader in het vlees heeft Jezus Christus het recht om alles
wat de Vader heeft te erven. Wie gehoorzaam is en de volledige zegeningen van
de verzoening van de Heiland ontvangt, zal ook alles wat de Vader heeft erven
[zie Romeinen 8:14–18; Galaten 3:26–29; LV 84:38]. Beklemtoon dit beginsel:
het plan van onze hemelse Vader staat ons toe om als onze hemelse
Ouders te worden. Leg uit dat hoewel sommigen onze overtuiging
bekritiseren dat we zoals God kunnen worden, die overtuiging in de leringen
van de Bijbel te vinden is.)

Zet de volgende vraag op het bord:

Wat heeft ouderling Dallin H. Oaks over het doel van ons aardse leven gezegd?

Lees deze uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks voor en laat de cursisten zoeken
naar antwoorden op de vraag op het bord:

‘In de theologie van de herstelde kerk van Jezus Christus is het doel van het
sterfelijk leven ons voor te bereiden op het bereiken van onze bestemming als
zoons en dochters van God — om te worden als Hij. […] In de Bijbel staat dat
wij “kinderen van God” en “erfgenamen van God en mede-erfgenamen van
Christus” zijn (Romeinen 8:16–17). Er staat ook dat wij “met Hem lijden, opdat
wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Romeinen 8:17) en dat “als Hij

geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn” (1 Johannes 3:2). We nemen deze leringen
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in de Bijbel letterlijk. Wij geloven dat het doel van dit sterfelijk leven is om een stoffelijk lichaam
te krijgen en, door de verzoening van Jezus Christus en door gehoorzaamheid aan de wetten en
verordeningen van het evangelie, zo te leven dat wij in aanmerking komen voor de verheerlijkte,
herrezen celestiale staat die de verhoging of het eeuwige leven wordt genoemd. […] (Die
bestemming van eeuwig leven, of Gods leven, dient ieder bekend te zijn die de oude christelijke
leer van en het geloof in vergoddelijking of apotheose bestudeerd heeft.) […]

‘Onze theologie begint met hemelse Ouders. Het is onze hoogste ambitie om als Zij te worden. In
het barmhartige plan van de Vader is dat alles dankzij de verzoening van de Eniggeborene van de
Vader, onze Heer en Heiland, Jezus Christus, mogelijk.’ (‘Apostasy and Restoration’, Ensign, mei
1995, 86–87.)

(Noot: u dient misschien uit te leggen dat vergoddelijking en apotheose verwijzen naar
het idee dat iemand een god kan worden of tot een goddelijke status verheven kan
worden.)

Bespreek de antwoorden van de cursisten op de vraag die op het bord staat.
Vraag dan:

• Welke gedachten krijg je als je bedenkt dat het plan van onze hemelse Vader je
in staat stelt om als Hij te worden?

• Waarom hebben we de verzoening van Christus nodig om als God te worden?

Neem dit citaat door om de bespreking te stimuleren:

‘Heiligen der laatste dagen begrijpen de omvang van de verzoening van Christus betreffende het
grote menselijke potentieel dat die mogelijk maakt. De verzoening van Christus voorziet niet
alleen in vergeving van zonde en overwinning op de dood, ze redt ook onvolmaakte relaties,
geneest de geestelijke wonden die groei onderdrukken, en sterkt mensen en stelt hen in staat om
de eigenschappen van Christus te ontwikkelen [zie Alma 7:11–12]. Heiligen der laatste dagen
geloven dat we alleen door de verzoening van Jezus Christus een zekere hoop op eeuwige
heerlijkheid kunnen hebben, en dat we alleen volledige toegang tot de macht van zijn verzoening
krijgen door geloof in Jezus Christus, bekering, de doop, het ontvangen van de gave van de
Heilige Geest, en tot het einde toe volharden in het volgen van de instructie en het voorbeeld van
Christus [zie 2 Nephi 31:20; Geloofsartikelen 1:4]. Wie als God worden en de volheid van zijn
heerlijkheid betreden, worden beschreven als mensen die ‘tot volmaking gekomen [zijn] door
Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond, die deze volmaakte verzoening tot stand heeft
gebracht door het vergieten van zijn eigen bloed’ [LV 76:69].’ [Gospel Topics, ‘Becoming Like
God’, lds.org/topics.)

Geef de cursisten een kopie van het volgende citaat van president Dieter F.
Uchtdorf van het Eerste Presidium. Laat de cursisten de uitspraak lezen en
denkbeelden markeren die hun de hoop geven dat ze hun goddelijke potentieel
kunnen bereiken. Wijs hen erop dat president Uchtdorf deze toespraak in een
priesterschapsbijeenkomst van de algemene conferentie gehouden heeft, maar dat
de denkbeelden op iedereen van toepassing zijn:
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‘Eén titel die ons allen in meest fundamentele zin omschrijft, is zoon [of dochter]
van onze hemelse Vader. Ongeacht wat we nog meer in het leven doen, moeten
we nooit vergeten dat we letterlijk Gods geestkinderen zijn. We waren zijn
kinderen voordat we geboren werden en we zullen voor eeuwig zijn kinderen
zijn. Deze fundamentele waarheid behoort de manier waarop wij onszelf, onze
broeders en zusters, en het leven zelf zien, te veranderen. […]

‘Het besef een [kind] van God te zijn die deze heerlijkheid in meerdere of mindere mate mist, kan
soms ontmoedigend zijn. De boze wil die gevoelens het liefst uitbuiten. Satan wil het liefst uw
zonden uitvergroten en uw goddelijke potentieel terzijde schuiven. Broeders, luister niet
naar hem.

‘We weten allemaal hoe een peuter leert lopen. Hij neemt een stapje en wankelt. Hij valt. Nemen
we hem dat kwalijk? Natuurlijk niet. Welke vader zou een peuter straffen omdat hij struikelt? We
moedigen aan, we klappen in de handen en we prijzen hem, omdat hij met elk stapje meer op
zijn ouders gaat lijken.

‘Tja, broeders, vergeleken met de volmaaktheid van God, zijn wij stervelingen nauwelijks meer
dan een onbeholpen, struikelende peuter. Maar onze liefhebbende hemelse Vader wil dat we op
Hem lijken, en dat, beste broeders, behoort ook ons eeuwige doel te zijn. God begrijpt dat we dat
niet met één stap bereiken, maar stapje voor stapje.’ (‘Vier titels’, Liahona, mei 2013, 58.)

• Hoe kun je je goddelijke potentieel bereiken als je deze eeuwige waarheden in
gedachten houdt?

• Hoe beïnvloeden deze waarheden de manier waarop je je familieleden
behandelt?

• Hoe beïnvloedt je kennis van deze waarheden je verlangen om naar de
gegevens van je overleden voorouders te zoeken en tempelverordeningen voor
hen te verrichten?

Spoor de cursisten aan om in de loop van de komende week een familielid of
vriend te vertellen wat ze in deze les geleerd en gevoeld hebben. Ze kunnen zich
ook afvragen wat ze elke dag kunnen doen om in gedachten te houden dat ze een
kind van onze hemelse Vader zijn en in hun dagboek een verslag bijhouden van
hoe dat hun handelingen beïnvloedt.

Leesstof voor de cursisten
• Genesis 1:27; Jesaja 55:8–9; Handelingen 17:29; Romeinen 8:16–17; Hebreeën

12:9; 1 Johannes 3:1–2; 4:8–9; 1 Nephi 9:6; 2 Nephi 9:20; 3 Nephi 12:48; Moroni
8:18; Leer en Verbonden 76:4; 88:41; 130:22.

• Gospel Topics, ‘Becoming Like God’, lds.org/topics.
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LES 4

Het gezin en het grote plan
van geluk

Inleiding
Met de schepping van Adam en Eva werd de mensheid op
aarde gevestigd. Dankzij de val van Adam en Eva kunnen
kinderen geboren worden, en de verzoening stelt ons in staat
de negatieve gevolgen van de val te overwinnen. Dankzij

deze les zullen de cursisten beter begrijpen hoe de schepping,
val en verzoening samen het heil van gezinnen tot stand
brengen.

Achtergrondinformatie
• M. Russell Ballard, ‘De verzoening en de waarde van een ziel’, Liahona, mei

2004, 84–87.

• Julie B. Beck, ‘Teaching the Doctrine of the Family’, Ensign, maart 2011, 12–17.

Lessuggesties
Mozes 1:27–39; Leer en Verbonden 49:15–17
Mozes ontdekte het doel van de schepping van de aarde
Neem een klein potje zand en een glas water mee naar de klas. Laat een cursist zijn
of haar vinger eerst in het water en daarna in het zand steken. Vraag de cursist te
schatten hoeveel zandkorrels aan zijn of haar vinger plakken.

• Hoeveel zandkorrels zitten er in het potje? En op het strand?

Laat de cursisten Mozes 1 openslaan waarin een reeks visioenen van Mozes staat.
Vraag een cursist om Mozes 1:27–29 voor te lezen en laat de cursisten letten op wat
de Heer aan Mozes toonde.

• Wat zag Mozes volgens deze verzen in een visioen?

• Wat zou er door je heen gegaan zijn als jij dit visioen gekregen had?

Vraag de cursisten Mozes 1:30 te lezen en de twee vragen te markeren die Mozes
aan de Heer stelde (waarom en hoe Hij de aarde en de mens geschapen heeft).
Bevorder de Schriftstudievaardigheden van de cursisten door hen aan te moedigen
om bij hun Schriftstudie naar vragen en de bijbehorende antwoorden te zoeken.

Laat de cursisten Mozes 1:31–33 doorlezen en opzoeken hoe de Heer de twee
vragen van Mozes beantwoordde.

• Waarom heeft God volgens vers 31 de wereld geschapen?

• Welke leerstelling staat er in de verzen 32–33 over de manier waarop onze
hemelse Vader werelden geschapen heeft? (De cursisten dienen deze
leerstelling te vinden: Jezus Christus heeft onder leiding van de Vader de
aarde en ontelbare werelden geschapen.)
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Laat de cursisten Mozes 1:36–39 lezen en opzoeken wat Mozes nog meer wilde
weten en wat de Heer hem als antwoord gaf.

• Waarom heeft onze hemelse Vader de aarde en de bewoners daarvan
geschapen? (De cursisten dienen deze leerstelling te vinden: de aarde is
geschapen om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot
stand te brengen. Leg uit dat onsterfelijkheid inhoudt dat we voor altijd in een
opgestane toestand leven, terwijl het eeuwige leven inhoudt dat we als God
leven, namelijk voor altijd in een eeuwig gezin.)

• Hoe draagt de schepping van de aarde tot het werk en de heerlijkheid van onze
hemelse Vader bij? (Gebruik Leer en Verbonden 49:15–17 om aan te tonen dat
de aarde in het sterfelijke leven als verblijfplaats voor gezinnen geschapen is.)

Getuig dat de aarde geschapen is om de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van
Gods kinderen tot stand te brengen. Het gezin dient ons te helpen het eeuwige
leven te beërven. Dat houdt in dat we zoals God voor altijd in een eeuwig
gezin leven.

2 Nephi 2:19–25; Mozes 3:16–17; 5:9–11
De val van Adam en Eva was een essentieel onderdeel van Gods plan.
Leg uit dat God Adam en Eva in de hof van Eden specifieke instructies gaf. Laat de
cursisten Mozes 3:16–17 doorlezen, en vraag vervolgens:

• Wat zou er volgens de Heer gebeuren als Adam en Eva van de verboden
vrucht aten?

Leg uit dat Adam en Eva twee soorten dood tot stand brachten door van de
verboden vrucht te eten.

Zet het volgende op het bord:

Geestelijke dood = afscheiding van God

Lichamelijke dood = scheiding van lichaam en geest

Vraag de cursisten om 2 Nephi 2:19–25 te bestuderen en andere gevolgen van de
val op te schrijven.

• Hoe maakte het eten van de verboden vrucht het Adam en Eva en alle mensen
mogelijk om meer als hun hemelse Vader te worden?

Toon het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen:
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‘De val was een essentieel onderdeel van het goddelijke plan van onze hemelse
Vader. Zonder de val hadden Adam en Eva nooit sterfelijke kinderen kunnen
krijgen, en was er geen menselijk geslacht geweest om oppositie en groei,
morele keuzevrijheid, en de vreugde van de opstanding, verlossing en het
eeuwige leven te ervaren.’ (‘The Atonement of Jesus Christ’, Ensign, maart
2008, 35.)

Lees samen Mozes 5:9–11. Help de cursisten de waarheden in deze verzen te
formuleren door te vragen:

• Welke waarheden ontdekten Adam en Eva toen ze uit de Hof van Eden waren
geworpen? (De cursisten dienen de volgende waarheden te begrijpen: dankzij
de val konden Adam en Eva kinderen krijgen en konden hun
nakomelingen het eeuwige leven beërven.)

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Richard G. Scott van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen. Laat de cursisten letten op redenen
waarom we enthousiast waren om naar de aarde te gaan:

‘Een van de fijnste momenten van je leven, toen je vol verwachting, opgewonden
en dankbaar was, kun je je niet meer herinneren. Dat moment vond plaats in het
voorsterfelijk leven, toen je te horen kreeg dat het eindelijk jouw beurt was om
de geestenwereld te verlaten en naar de aarde te gaan. Je wist dat je door
ervaring datgene kon leren wat je geluk zou brengen; lessen die uiteindelijk tot je
verhoging en eeuwige leven als verheerlijkt, celestiaal wezen in de

tegenwoordigheid van je heilige Vader en zijn geliefde Zoon, zouden leiden.’ (‘First Things First’,
Ensign, mei 2001, 6.)

• Hoe beïnvloedt jouw kennis van de val en het sterfelijk leven de keuzes die je in
dit leven maakt?

2 Nephi 9:6–12
De verzoening maakt alle gevolgen van de val ongedaan
Lees het volgende citaat van ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘Afgelopen januari is onze kleinzoon Nathan in een tragisch vliegtuigongeluk
omgekomen. Nathan was in het Russischtalige gedeelte van de Baltische staten
op zending geweest. Hij hield van de mensen en wist dat het een voorrecht was
om de Heer te dienen. Drie maanden nadat ik hem voor eeuwig aan zijn lieve
vrouw Jennifer had verzegeld, vond dit ongeval plaats.’ (‘De verzoening en de
waarde van een ziel’, Liahona, mei 2004, 84.)

Leg uit dat iedereen vanwege de val van Adam en Eva betreurenswaardige en
tragische dingen meemaakt, zoals het voorval in ouderling Ballards familie.
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Gelukkig heeft onze hemelse Vader ervoor gezorgd dat de gevolgen van de val
ongedaan gemaakt kunnen worden.

Laat de cursisten 2 Nephi 9:6–12 bestuderen en opzoeken hoe de verzoening van
Jezus Christus ieder van ons in staat stelt de lichamelijke en geestelijke dood te
overwinnen. U kunt de cursisten aanmoedigen om tijdens het lezen belangrijke
woorden en zinsneden in hun Schriften te markeren. Laat de cursisten vervolgens
over hun bevindingen vertellen.

• Welke leerstelling staat er in deze verzen over het verband tussen de val van
Adam en de verzoening van Jezus Christus? (Zorg ervoor dat de cursisten het
volgende begrijpen: de verzoening van Jezus Christus stelt alle kinderen
van onze hemelse Vader in staat de lichamelijke en geestelijke dood te
overwinnen. U kunt de cursisten aansporen om tijdens hun Schriftstudie op
het veelvoorkomende Schriftuurlijke verband tussen de val en de verzoening te
letten. U kunt dit citaat voorlezen: ‘Een verband is een relatie of verbinding
tussen denkbeelden, mensen, dingen of gebeurtenissen. […] Onder gebed
ontdekken, leren en overpeinzen van dergelijke verbanden […] biedt ons
geïnspireerde inzichten en schatten aan verborgen kennis.’ [David A. Bednar, ‘A
Reservoir of Living Water’ (CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 4
februari 2007), 4, lds.org/media-library.])

Laat een cursist dit vervolg van de uitspraak van ouderling M. Russell Ballard
voorlezen:

‘Omdat Nathan zo plotseling uit onze aardse tegenwoordigheid werd
weggenomen, hebben wij ons hart en verstand op de verzoening van de Heer
Jezus Christus gericht. […]

‘De geboorte, het leven, de verzoening in de hof van Gethsémané, het leed aan
het kruis, de bijzetting in het graf en de glorierijke opstanding van de Heiland zijn
een hernieuwde realiteit voor ons geworden. De opstanding van de Heiland is

voor ons allemaal een verzekering dat ook wij Hem zullen volgen en onze eigen opstanding
zullen meemaken. Wij krijgen veel vrede en troost door deze grote gave, die wij door de
liefdevolle genade van Jezus Christus, de Heiland en Verlosser van alle mensen, ontvangen. Door
Hem weten we dat we ooit weer bij Nathan zullen zijn.’ (‘De verzoening en de waarde van een
ziel’, 84.)

• In welk opzicht is de reactie van ouderling Ballards familie op het overlijden van
hun familielid een voorbeeld van hoe de verzoening van Jezus Christus mensen
in staat stelt de universele gevolgen van de val het hoofd te bieden?

• Waartoe stelt de verzoening Nathans familie en de onze in de eeuwigheid
in staat?

Laat de cursisten even over de volgende vraag nadenken en er daarna op reageren:

• In welke opzichten heeft jouw familie sommige gevolgen van de val dankzij de
verzoening van Christus overwonnen? (Leg tijdens de bespreking uit dat alleen
degenen die door de kracht van de verzoening van Jezus Christus vervolmaakt
zijn, eeuwig in hun huwelijk en familie samen kunnen zijn.)
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Toon tot slot dit citaat van zuster Julie B. Beck, voormalig algemeen
ZHV-presidente, en laat een cursist het voorlezen:

‘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.’ (‘Teaching the Doctrine of the Family’, Ensign, maart 2011, 12.)

Spoor de cursisten aan over hun getuigenis van de schepping, de val en de
verzoening na te denken en te bedenken wat ze kunnen doen om de kracht van de
verzoening een groter deel van hun leven en dat van hun familieleden te laten
uitmaken.

Leesstof voor de cursisten
• Mozes 1:27–39; 3:16–17; 5:6–12; 2 Nephi 2:19–25; 9:6–12; Leer en Verbonden

49:15–17.

• Julie B. Beck, ‘Teaching the Doctrine of the Family’, Ensign, maart 2011, 12–17.
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LES 5

De omstandigheden van het
sterfelijke leven

Inleiding
In het voorsterfelijke leven aanvaardden we het plan van
onze hemelse Vader ‘waardoor zijn kinderen een stoffelijk
lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen
om vooruitgang te maken op weg naar volmaking.’ (‘Het
gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november

2010, 129.) Ons sterfelijk lichaam is een grote zegening,
maar het wordt aan veel van Satans verleidingen
blootgesteld. Dankzij de verzoening van Jezus Christus
kunnen we die verleidingen overwinnen en bij onze hemelse
Vader terugkeren.

Achtergrondinformatie
• David A. Bednar, ‘Things as They Really Are’, Ensign, juni 2010, 16–25.

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

Lessuggesties
2 Nephi 2:27–29; Abraham 3:25
Ons aardse leven is essentieel voor het eeuwige leven
Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Hebben we ons ooit echt afgevraagd waarom het zo belangrijk is dat we een
stoffelijk lichaam hebben? […] Begrijpen we echt waarom het lichaam zo’n
wezenlijke rol in het plan van geluk van de Vader speelt? Herhalen we dat
antwoord misschien zo vaak en routineus dat we niet inzien hoe belangrijk het
is? Ik hoop dat we dieper zullen nadenken over die essentiële vraag waarom een
lichaam zo belangrijk is. Uiteindelijk beïnvloedt het antwoord alles wat we doen.’

(‘Ye Are the Temple of God’, Ensign, september 2001, 14.)

• Waarom dienen we ons volgens ouderling Bednar af te vragen waarom ons
stoffelijk lichaam zo belangrijk is?

Vraag de cursisten de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden. Spoor ze aan
gedurende de les aanvullende gedachten en ideeën op te schrijven.

• Waarom is ons stoffelijk lichaam zo belangrijk in het plan van geluk van onze
hemelse Vader?

Laat de cursisten de derde alinea van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
doorlezen en de uitspraak opzoeken die verduidelijkt waarom een stoffelijk lichaam
belangrijk is voor onze eeuwige vooruitgang.
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Vraag een cursist de volgende uitspraak van ouderling David A. Bednar voor te
lezen. Laat de cursisten letten op waarom ons lichaam in het plan van onze
hemelse Vader zo cruciaal is. U kunt iedere cursist een kopie van de uitspraak
geven voordat die voorgelezen wordt.

‘Ons stoffelijk lichaam zorgt ervoor dat we ervaring kunnen opdoen die we in ons
voorsterfelijk bestaan nooit in die omvang of intensiteit konden hebben.
President Boyd K. Packer, voormalig president van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd dat “onze geest en ons lichaam zo met elkaar
verbonden zijn dat ons lichaam een werktuig van onze geest en het fundament
van ons karakter wordt.” [“The Instrument of Your Mind and the Foundation of

Your Character”, (toespraak gehouden tijdens een haardvuuravond aan de Brigham Young
University, 2 februari 2003), speeches.byu.edu.] Onze relaties met andere mensen, en ons
vermogen om waarheid te herkennen en ernaar te leven, en gehoorzaam te zijn aan de
beginselen en verordeningen van het evangelie van Jezus Christus, worden door ons stoffelijk
lichaam versterkt. In deze aardse leerschool ervaren we tederheid, liefde, vriendelijkheid, geluk,
verdriet, teleurstelling, pijn en zelfs lichamelijke beperkingen die ons voorbereiden op de
eeuwigheid. Eenvoudig gezegd zijn er lessen die we moeten leren en ervaringen die we moeten
opdoen “naar het vlees”, zoals dat in de Schriften genoemd wordt (1 Nephi 19:6; Alma
7:12–13).’ (‘Things as They Really Are’, Ensign, juni 2010, 16.)

• Waarom is ons stoffelijk lichaam volgens ouderling Bednar belangrijk voor onze
eeuwige vooruitgang? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient
de volgende waarheid te omvatten: met een stoffelijk lichaam maken we de
omstandigheden van het sterfelijke leven mee die ons op de eeuwigheid
voorbereiden.)

• In welke opzichten is ons lichaam ‘een werktuig van onze geest en het
fundament van ons karakter’?

• Hoe wordt ‘ons vermogen om […] gehoorzaam te zijn aan de beginselen en
verordeningen van het evangelie […] door ons stoffelijk lichaam versterkt’?
(Mogelijke antwoorden: ons lichaam stelt ons in staat het gebod te
gehoorzamen om ons te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Ons
lichaam stelt ons in staat om de vreugde te ervaren van een leven in
gezinsverband. Thuis leren en oefenen we evangeliebeginselen. We leren
bijvoorbeeld in het gezin om ons humeur onder controle te houden.)

Laat enkele cursisten om de beurt een vers uit Abraham 3:25 en 2 Nephi 2:27–29
voorlezen terwijl de anderen opzoeken wat deze Schriftteksten ons bijbrengen over
de doelen van ons lichaam.

• Ons lichaam is een grote zegening, maar hoe maakt het deel uit van onze
aardse beproeving? (Veel van Satans verleidingen zijn sterker omdat we een
lichaam hebben.)

• Hoe geven we de duivel macht om ons ‘gevangen te nemen’ als we voor ‘de wil
van het vlees’ kiezen?
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Mosiah 3:19; Mozes 6:49, 53–55
‘De natuurlijke mens is een vijand van God’
Laat een cursist Mozes 6:53–54 voorlezen en laat de klas uitleggen wat er in deze
verzen over onze situatie ten tijde van onze geboorte staat. Leg uit dat het woord
‘rein’ in deze context betekent dat men vrij is van de gevolgen van Adams
overtreding.

Laat de cursist vervolgens Mozes 6:49 en 55 voorlezen en vraag de klas:

• Wat leren we uit deze verzen over wat de val van Adam en Eva voor ons aardse
leven betekent? (Als we aan Satans verleidingen toegeven, ervaren we de
bittere gevolgen van ons vleselijke, zinnelijke en duivelse gedrag. U kunt naar
Ether 3:2 verwijzen, waarin staat: ‘Wegens de val zijn wij voortdurend kwaad
van aard geworden.’)

Laat een cursist de eerste regels van Mosiah 3:19 voorlezen. Zet de volgende
vragen op het bord:

Wat is de natuurlijke mens?

Waarom is de natuurlijke mens een vijand van God?

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om antwoorden op deze vragen te
zoeken en hun begrip te verruimen van de term ‘natuurlijke mens’ door de
voetnoten van vers 19 te bestuderen (vooral voetnoot a, maar ook de andere
teksten waarnaar verwezen wordt). Laat de cursisten na verloop van tijd hun
bevindingen bespreken. Leg uit dat die term zowel op mannen als vrouwen van
toepassing is.

• Welke invloed kunnen de eigenschappen van de natuurlijke mens op een
huwelijk of gezin hebben?

Vraag dezelfde cursist om de rest van Mosiah 3:19 voor te lezen en laat de anderen
opzoeken hoe we de natuurlijke mens kunnen overwinnen. (Laat de cursisten
antwoorden en schrijf dit beginsel op het bord: We kunnen de natuurlijke mens
afleggen en een heilige worden door de verzoening van Jezus Christus aan te
nemen en ons aan de ingevingen van de Heilige Geest over te geven.)

Leg uit dat ons overgeven in deze context betekent dat we gehoor geven aan de
influisteringen van de Heilige Geest.

• Hoe kunnen we weten wat de Heilige Geest ons ingeeft?

• Kun je over een niet al te persoonlijke ervaring vertellen waarin de Heilige
Geest je influisterde om de natuurlijke mens af te leggen?

Getuig dat als we ons aan de ingevingen van de Heilige Geest overgeven, we de
kracht van de verzoening gebruiken.
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Mosiah 3:19; 16:3–6
De verzoening van Christus toepassen
Laat een cursist Mosiah 16:3–6 voorlezen terwijl de anderen meelezen en letten op
waarmee we de gevolgen van de val kunnen overwinnen.

• Welke voorziening in het plan van onze hemelse Vader stelt ons in staat om
onze gevallen staat te overwinnen? (Zet deze leerstelling op het bord: Dankzij
de verzoening van Jezus Christus kunnen we van onze verloren en
gevallen staat verlost worden.)

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar en vraag een cursist het
voor te lezen:

‘Iedere lust, begeerte, neiging en impuls van de natuurlijke mens is te overwinnen
door en dankzij de verzoening van Jezus Christus. We zijn hier op aarde om
goddelijke eigenschappen te ontwikkelen en om alle hartstochten van het vlees
te beteugelen.’ (‘Wij geloven kuis te moeten zijn’, Liahona, mei 2013, 43.)

Leg uit dat als we op de verzoening vertrouwen, we de genade van Jezus Christus
ontvangen die dankzij zijn zoenoffer beschikbaar is. De belangrijkste betekenis van
het woord genade is ‘goddelijke middelen van hulp of kracht, door middel van de
overvloedige barmhartigheid en liefde van Jezus Christus.’ Het is een
‘instaatstellende kracht’ die het ons mogelijk maakt ons te bekeren en
eigenschappen te ontwikkelen die we anders niet kunnen ontwikkelen (zie Gids bij
de Schriften, ‘Genade’). Om de cursisten te helpen de christelijke eigenschappen te
vinden die we dienen te ontwikkelen, laat u ze in Mosiah 3:19 de lijst met
eigenschappen doornemen die heiligen van ons maken.

• Hoe heeft de Heiland je geholpen om een van de eigenschappen in Mosiah
3:19 te ontwikkelen?

• Hoe zijn mensen in jouw omgeving die een of meer van die eigenschappen
bezitten hun gezin tot zegen?

• Hoe kun je een betere echtgenoot, echtgenote, vader of moeder worden als je
door de instaatstellende kracht van de genade van de Heiland een of meer van
deze eigenschappen ontwikkelt?

Leg uit dat ieder van ons na de les van vandaag een belangrijke vraag moet
beantwoorden. Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar en laat de
cursisten het in stilte lezen:

‘De kern van onze sterfelijke proeftijd ligt dus in de volgende vraag besloten: geef
ik toe aan de neigingen van de natuurlijke mens, of geef ik mij over aan de
ingevingen van de Heilige Geest en leg ik de natuurlijke mens af en word ik een
heilige door de verzoening van Christus, de Heer (zie Mosiah 3:19)? Daar gaat
het in onze proeftijd om.’ (‘Wij geloven kuis te moeten zijn’, 43.)
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Geef de cursisten een paar minuten de tijd om een antwoord op ouderling Bednars
vraag te noteren. Nodig ze uit om over de christelijke eigenschappen in Mosiah
3:19 na te denken en een plan te maken om een van die eigenschappen beter te
ontwikkelen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 2:27–29; Mosiah 3:19; 16:3–6; Mozes 6:49, 53–55; Abraham 3:25.

• David A. Bednar, ‘De verzoening en de reis door het sterfelijk leven’, Liahona,
april 2012, 40–47.
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LES 6

Het gezin staat centraal in
het plan van onze
hemelse Vader

Inleiding
Hedendaagse profeten en apostelen hebben verklaard dat
‘het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de
eeuwige bestemming van zijn kinderen.’ (‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)

Dankzij deze les zullen de cursisten inzien dat ze door ‘thuis
ijveriger […] en meer betrokken’ (LV 93:50) te zijn, het gezin
meer tot het middelpunt van hun leven kunnen maken.

Achtergrondinformatie
• Robert D. Hales, ‘The Eternal Family’, Ensign, november 1996, 64–67.

• David A. Bednar, ‘Thuis ijveriger zijn en meer betrokken’, Liahona, november
2009, 17–20.

• Handboek 2: De kerk besturen [2010], 1.1.1, 1.1.4 en 1.4.1.

Lessuggesties
Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader
Zeg dat het gezin in de recentste algemene conferenties een van de meest
behandelde onderwerpen is.

• Waarom zouden de leiders van de kerk het zo vaak over het gezin hebben?

Zet deze waarheid uit de proclamatie over het gezin op het bord en vraag de
cursisten wat die voor hen betekent:

‘Het gezin staat centraal in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming
van zijn kinderen.’

Geef de cursisten een kopie van het uitreikblad dat u aan het eind van de
les vindt om hun duidelijk te maken dat het gezin belangrijk is voor onze

eeuwige bestemming. Deel de klas op in groepjes. Laat elk groepje een van de drie
gedeeltes van het uitreikblad lezen en de bijbehorende vragen bespreken. Zorg
ervoor dat elk gedeelte aan een groepje toegewezen is.

Geef ze voldoende tijd en nodig dan minstens één persoon per gedeelte uit om
kort te vertellen wat ze in hun groepje besproken hebben. Getuig van deze
waarheid: Het gezin is een centraal onderdeel van Gods plan voor het
voorsterfelijke, sterfelijke en nasterfelijke leven.
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• Dankzij welke ervaringen ben je gaan inzien dat het gezin een centraal
onderdeel van het plan van onze hemelse Vader is?

Leer en Verbonden 93:39–50
Van ons gezin een prioriteit maken
Bereid de cursisten op Leer en Verbonden 93 voor door uit te leggen dat in deze
afdeling onder meer de instructie van de Heer staat dat we onze kinderen in ‘licht
en waarheid’ moeten opvoeden en van ons gezin een prioriteit moeten maken. Zet
de volgende verwijzingen op het bord:

Leer en Verbonden 93:39–43

Leer en Verbonden 93:44

Leer en Verbonden 93:45–48

Leer en Verbonden 93:50

Vraag de cursisten minstens een van de verwijzingen te lezen (zorg ervoor dat elke
verwijzing door minstens één cursist gelezen wordt). Laat de cursisten letten op de
persoon tot wie de Heer sprak en welke instructie Hij gaf. Vraag de cursisten na
verloop van tijd naar hun bevindingen. Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat
de vier mannen tot wie de Heer sprak het Eerste Presidium en de bisschop van de
kerk in Ohio waren. Daaruit leiden we dus af dat iedereen, zelfs de kerkleiders, in
deze teksten aangespoord wordt om van het gezin een prioriteit te maken. U kunt
de cursisten in overweging geven om de herhaling of het patroon te markeren dat
in deze verzen staat, namelijk dat de leden van de kerk hun gezin ‘in orde’ moeten
brengen (zie de verzen 43, 44 en 50).

• Wat kunnen we volgens de verzen 42, 48 en 50 doen om ons gezin in orde te
brengen? (De cursisten dienen het volgende te vinden: kinderen licht en
waarheid bijbrengen, ons bekeren, onrechtschapen dingen verzaken, thuis
ijveriger en meer betrokken zijn, en altijd bidden.)

Schrijf dit beginsel op het bord: We gehoorzamen het gebod van de Heer om
ons gezin in orde te brengen als we thuis ijveriger en meer betrokken zijn.

• Wat kan een jongvolwassene doen om thuis ijveriger en meer betrokken te zijn?

Toon het volgende citaat uit een brief van het Eerste Presidium uit 1999 en laat een
cursist het voorlezen:

‘In het gezin krijgt een rechtschapen leven vorm, en het gezin kan dan ook door niets of niemand
worden vervangen, omdat alleen daar de noodzakelijke en door God gegeven taken kunnen
worden uitgevoerd.

‘Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit te geven aan gezinsgebed, gezinsavond,
evangeliestudie en -onderwijs, en opbouwende gezinsactiviteiten. Hoe belangrijk andere zaken of
activiteiten ook zijn, ze mogen niet de plaats innemen van de door God gegeven taken die alleen
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ouders en gezinnen kunnen verrichten.’ (Brief van het Eerste Presidium, 11 februari 1999,
geciteerd in Handboek 2: De kerk besturen [2010], 1.4.1.)

• Wat zijn volgens jou ‘noodzakelijke en door God gegeven taken’ die het beste
in gezinsverband verricht worden?

Toon het volgende citaat en spoor de cursisten aan om na te denken over de
zegeningen die we ontvangen als ieder gezinslid tracht om door God gegeven
gezinstaken te verrichten:

‘Waar leden van de kerk ook wonen, zij dienen een thuis te scheppen waarin de Geest kan
verblijven. […]

‘In de geestelijke en materiële behoeften van kinderen wordt het beste voorzien in een gezin met
liefhebbende en loyale ouders. Een gezin waarin Christus centraal staat, biedt volwassenen en
kinderen bescherming tegen zonde, beschutting tegen de wereld, genezing van emotionele en
andere pijn, en toegewijde, oprechte liefde.’ (Handboek 2: De kerk besturen, 1.4.1.)

• Hoe bouw je thuis mee aan een gezin waarin Christus centraal staat?

• Wat voor invloed heeft dat op jullie gezin?

Toon het volgende citaat van ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen en vraag een cursist het voor te lezen:

‘Maak alles wat u buitenshuis doet ondergeschikt aan, en ter ondersteuning van,
wat er thuis gebeurt. U herinnert zich de raad van president Harold B. Lee dat
“het belangrijkste werk dat u ooit zult verrichten, binnen de muren van uw eigen
huis ligt” […] en de tijdloze woorden van president David O. McKay: “Geen
enkel ander succes weegt op tegen falen in het gezin.” (‘Opdat de verlorenen
gevonden mogen worden’, Liahona, mei 2012, 99.)

Geef de cursisten even de tijd om een paar dingen te noteren die ze kunnen doen
om thuis ijveriger en meer betrokken te zijn en zich meer op hun familie te richten.
Moedig de cursisten aan zich een doel te stellen om één idee wat ze opgeschreven
hebben uit te voeren. Getuig dat als de cursisten aan hun doel werken, de Heer
hen geestelijk sterkt en hen laat inzien hoe hun daden hun familie ook sterken.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 93:39–50.

• Robert D. Hales, ‘The Eternal Family’, Ensign, november 1996, 64–67.
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HET EEUWIGE GEZIN — LES 6

Ons voorsterfelijke, sterfelijke en  
eeuwige gezin
Ons voorsterfelijke gezin

‘Het gezin is door God ingesteld. Het is de belangrijkste eenheid in dit leven en in de eeuwigheid. Zelfs voordat wij werden 
geboren, maakten wij al deel uit van een gezin. “Ieder is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders” met “een 
goddelijke aard en bestemming”. [“Het gezin: een proclamatie aan de wereld”, Liahona. november 2010, 129.] God is onze 
hemelse Vader. In het voorsterfelijk bestaan leefden wij als gezin in zijn tegenwoordigheid. Daar ontvingen wij onze eerste les-
sen en werden wij op het sterfelijke leven voorbereid (zie LV 138:56).’ (Handboek 2: De kerk besturen [2010], 1.1.1.)

‘We aanbidden de grote God die het heelal geschapen heeft. Hij is onze Vader in de hemel. Hij heeft ons 
geschapen; wij zijn zijn geestkinderen. We woonden in het voorsterfelijke leven in gezinsverband bij Hem. We 
kenden Hem net zo goed als onze aardse vader.’ (Bruce R. McConkie, How to Worship, Brigham Young 
University Speeches of the Year [20 juli 1971], 2.)

Vragen voor de bespreking:

• In welke opzichten was het gezin een centraal onderdeel van ons voorsterfelijke leven?

• Waarom is het nuttig te weten dat God je Vader is en dat jij in het voorsterfelijke leven een geliefd lid van zijn gezin was?

• Hoe zou de interactie met je hemelse Ouders geweest zijn?

Ons sterfelijke leven

‘Als onderdeel van het plan van onze hemelse Vader worden wij in een gezin geboren. Hij heeft het gezin ingesteld met ons 
geluk voor ogen, zodat we in een liefdevolle sfeer juiste beginselen leren en ons op het eeuwige leven voorbereiden.

‘Ouders hebben de essentiële taak om hun kinderen te helpen zich voor te bereiden op hun terugkeer naar onze hemelse 
Vader. Ouders kwijten zich van deze taak door hun kinderen te leren Jezus Christus te volgen en zijn evangelie na te leven.’ 
(Handboek 2: De kerk besturen, 1.1.4.)

‘God heeft het gezin ingesteld. Hij wilde dat we het grootste geluk, de meeste voldoening en de diepste 
vreugde zouden putten uit onze omgang met elkaar en onze zorg voor elkaar als vaders, moeders en kinderen.’ 
(Gordon B. Hinckley, ‘What God Hath Joined Together’, Ensign, mei 1991, 74.)

Vragen voor de bespreking:

• In welke opzichten is het gezin een centraal onderdeel van ons sterfelijke leven?

• In welke opzichten zou het leven op aarde anders zijn als we zonder familiebanden, zonder vader, moeder, broers, zussen, 
voorouders of nakomelingen, naar de aarde gestuurd werden?

• Door welke ervaringen heb je meer begrip van de taak en het belang van het aardse gezin gekregen?

Ons eeuwige gezin

‘Het goddelijk plan van geluk maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.’ (‘Het gezin: een procla-
matie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)

‘Hoewel ons persoonlijke heil door onze persoonlijke gehoorzaamheid bepaald wordt, is het even belangrijk dat 
we beseffen dat ieder van ons een belangrijk en wezenlijk lid van een gezin is en dat we de grootste zegenin-
gen alleen in een eeuwig gezin kunnen ontvangen. ‘Werkt een gezin volgens het plan van God, dan zijn de 
relaties in dat gezin de waardevolste in het sterfelijk leven. Het plan van de Vader is dat de liefde en omgang in 
het gezin voortgaan in de eeuwigheid. Wie lid is van een gezin, heeft de grote taak om om elk gezinslid te 
geven, hem of haar lief te hebben, op te bouwen en te versterken, zodat allen in het sterfelijk leven in recht-

schapenheid tot het einde toe kunnen volharden, en in de eeuwigheid bij elkaar kunnen wonen. Het is niet genoeg om alleen 
onszelf te behouden. Het is net zo belangrijk dat ouders, broers en zussen worden behouden in ons gezin. Als wij alleen 
terugkeren naar onze hemelse Vader, dan zal Hij ons vragen: “Waar is de rest van het gezin?” Daarom onderwijzen we dat 
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gezinnen eeuwig kunnen zijn. De eeuwige aard van een persoon wordt de eeuwige aard van het gezin.’ (Robert D. Hales, ‘The 
Eternal Family’, Ensign, november 1996, 65.)

Vragen voor de bespreking:

• In welke opzichten is het gezin een centraal onderdeel van onze eeuwige bestemming?

• Welke rechtschapen dingen kunnen gezinsleden doen om elkaars heil tot stand te brengen?

• Wanneer heeft een gezinslid je opgebouwd of versterkt zodat je geïnspireerd werd om tot het einde toe te volharden?



LES 7

Het huwelijk tussen man en
vrouw is van
Godswege geboden

Inleiding
Onze hemelse Vader heeft het goddelijke patroon van het
huwelijk met Adam en Eva in de hof van Eden ingesteld. In
deze tijd hebben het Eerste Presidium en het Quorum der
Twaalf Apostelen dat patroon bevestigd met de uitspraak:
‘Het huwelijk tussen man en vrouw [is] van Godswege

geboden.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,
Liahona, november 2010, 129.) Hoewel de menselijke wetten
die definitie proberen te veranderen, blijven Gods wetten
eeuwig hetzelfde.

Achtergrondinformatie
• D. Todd Christofferson, ‘Waarom een huwelijk, waarom een gezin’, Liahona,

mei 2015, 50–53.

• Dallin H. Oaks, ‘Geen andere goden’, Liahona, november 2013, 72–75.

• Sheri L. Dew, ‘It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone’, Ensign,
november 2001, 12–14.

• ‘The Divine Institution of Marriage’, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.

• Gospel Topics, , lds.org/topics.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 49:15–17; Mozes 3:21–24
Het huwelijk tussen man en vrouw is van Godswege geboden
Zet deze leerstelling op het bord: ‘Het huwelijk tussen man en vrouw is van
Godswege geboden.’ Vraag de cursisten wat de woorden van Godswege geboden in
deze zin betekenen. (Mogelijke antwoorden: instellen, of voorschrijven op grond
van het hoogste gezag.) Vraag de cursisten of ze de betekenis van de leerstelling op
het bord goed begrijpen. Laat de cursisten Leer en Verbonden 49:15–17 doorlezen,
waarin een Schriftuurlijke herhaling van die leerstelling staat.

Vraag een cursist Mozes 3:21–24 voor te lezen. Laat de klas zoeken naar de
belangrijke stap in het heilsplan die in deze verzen beschreven staat. (Laat de
cursisten antwoorden en leg uit dat de verwijzing naar de rib van Adam symbolisch
bedoeld is — God nam niet echt een van Adams ribben. U kunt hun ook in
overweging geven om deze definitie van het woord aankleven in de kantlijn van
hun Schriften te schrijven: ‘een hechte, blijvende en vaste verbintenis aangaan.’)

• Wat wilde God ons leren door de stoffelijke schepping van Eva op die manier te
beschrijven? (Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf
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Apostelen heeft gezegd: ‘De rib, die uit de zijde genomen wordt, lijkt
partnerschap te symboliseren. De rib stelt geen heerschappij of
ondergeschiktheid voor, maar een laterale relatie als partners die zij aan zij
werken en leven.’ [‘Lessons from Eve’, Ensign, november 1987, 87.])

• Wat leren we uit Mozes 3:24? (Ouderling D. Todd Christofferson van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat God Adam en Eva als man en
vrouw samengevoegd heeft: ‘Wij noch andere stervelingen kunnen deze
hemelse orde van het huwelijk veranderen. Die is niet door mensen bedacht.’
[‘Waarom een huwelijk, waarom een gezin’, Liahona, mei 2015, 52.])

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen. Vraag de klas waarom God
geboden heeft dat het huwelijk alleen tussen man en vrouw mag plaatsvinden.

‘Na de schepping van de aarde werd Adam in de hof van Eden geplaatst. God zei
evenwel “dat het niet goed was dat de mens alleen zou zijn” (Mozes 3:18; zie
ook Genesis 2:18), en Eva werd Adams vrouw en hulp die bij hem paste. De
unieke combinatie van geestelijke, fysieke, mentale en emotionele capaciteiten
van zowel man als vrouw waren noodzakelijk om het plan van geluk te
verwezenlijken. “Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet

zonder de man, in de Heere” (1 Korinthe 11:11). Het is zo bedoeld dat man en vrouw van elkaar
leren, elkaar sterken en tot zegen zijn, en elkaar aanvullen.’ (‘Wij geloven kuis te moeten zijn’,
Liahona, mei 2013, 41–42.)

• Gebaseerd op jouw begrip van het plan van geluk van onze hemelse Vader,
waarom is het huwelijk tussen man en vrouw door Hem geboden?

Mozes 3:18; 5:1–5, 12, 16
Man en vrouw zijn gelijkwaardige partners
• Waarom volg je een patroon als je een kledingstuk maakt?

• Waarom zou je het ideale patroon van het huwelijk bestuderen?

Leg uit dat het huwelijk tussen Adam en Eva het patroon is van hoe de Heer het
huwelijk ziet. Laat een cursist Mozes 3:18 voorlezen.

• Wat versta je onder ‘een passende hulp’? (‘Hulp’ is een vertaling van een
combinatie van twee Hebreeuwse stammen. De ene betekent redden en de
andere sterk zijn. Het Hebreeuwse woord voor ‘passend’ betekent ook
gelijkwaardig. Een passende hulp is dus een passende, gelijkwaardige partner
die de macht heeft om te redden. U kunt de cursisten in overweging geven om
die definitie in hun Schriften naast Mozes 3:18 te noteren. Zie ook Howard W.
Hunter, ‘Being a Righteous Husband and Father’, Ensign, november 1994, 51.)

• Aan welke soort relatie tussen man en vrouw denk je als je die term hoort? (Vat
de antwoorden van de cursisten samen door deze leerstelling op het bord te
zetten: Onze hemelse Vader heeft geboden dat man en vrouw
gelijkwaardige partners horen te zijn.)

• Wat houdt het in dat man en vrouw gelijkwaardige partners horen te zijn?
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Deel de klas op in groepjes van drie of vier cursisten. Laat de cursisten Mozes
5:1–5, 12, 16 doornemen en opzoeken hoe Adam en Eva als gelijkwaardige
partners samenwerkten. Laat ze hun bevindingen in groepsverband bespreken.

Toon deze citaten van president Ezra Taft Benson (1899–1994) en zuster Sheri L.
Dew, voormalig raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium. Vraag een cursist ze
voor te lezen:

‘In dit geïnspireerde verslag [Mozes 5:1–2, 4, 12, 16] zien we dat Adam en Eva
ons een ideaal voorbeeld van een relatie in een verbondshuwelijk geven. Zij
arbeidden samen; zij kregen samen kinderen; zij baden samen; en zij onderwezen
samen hun kinderen in het evangelie. Dit is het patroon dat God alle
rechtschapen mannen en vrouwen wil laten volgen.’ (Leringen van
kerkpresidenten: Ezra Taft Benson [2014], 194–195.)

‘Denk na over de Schriftuurlijke verslagen van Adam en Eva en ontdek wat de
Heer u wil leren dat uw gezin [en] uw huwelijk zal sterken. […] Dankzij de
patronen van onze Vader kunnen we misleiding vermijden. Vertrouw op de Heer
en niet op de wereld voor ideeën en idealen over mannen en vrouwen.’ (Sheri L.
Dew, ‘It Is Not Good for Man or Woman to Be Alone’, Ensign, november
2001, 14.)

• Wanneer heb je een man en vrouw als gelijkwaardige partners zien
samenwerken?

• Hoe zou begrip van het goddelijke huwelijkspatroon je toekomst kunnen
beïnvloeden?

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om twee lijstjes te maken: (1) hun
eigenschappen die zullen leiden tot een huwelijk dat God geboden heeft en (2) de
eigenschappen die ze misschien moeten veranderen om dat doel te bereiken.
Verzeker ze dat de Heer hen bij hun inspanningen zal zegenen.

Mormon 9:9
De leringen van de Heer over het homohuwelijk
(Noot: ga tactvol om met cursisten die een andere mening over deze kwestie
hebben. Houd de klassikale bespreking rond de uitspraken van de algemene
autoriteiten van de kerk.)

• Hoe wordt het huwelijkspatroon van God aangetast als de overheid wetten
goedkeurt die gedrag legaliseren dat tegen dat patroon ingaat? (Laat de
cursisten antwoorden en gebruik Mormon 9:9 om aan te tonen dat God en zijn
wetten onveranderlijk zijn. Dankzij Gods onveranderlijke aard kunnen we
vertrouwen en geloof in Hem hebben.)

Geef iedere cursist een kopie van de volgende uitspraak van het Eerste Presidium
en het Quorum der Twaalf Apostelen. Laat de cursisten redenen opzoeken waarom
de kerkleiders zich over het homohuwelijk uitgesproken hebben:
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‘Gerechtelijke acties en wetsvoorstellen hebben ertoe geleid dat enkele landen het homohuwelijk
officieel erkennen. Ondertussen blijft de kwestie van het homohuwelijk een veelbesproken
onderwerp. Bij het aankaarten van dit en andere hete hangijzers wijzen we u op het doel
waarmee onze hemelse Vader de aarde heeft geschapen en ons als zijn kinderen hier plaatst [zie
Genesis 1:27–28; 2:24]. […] Het huwelijk tussen man en vrouw is door God ingesteld en staat
centraal in zijn plan voor zijn kinderen en het welzijn van de maatschappij. Een sterk gezin, met
een liefhebbende moeder en vader aan het hoofd, is de fundamentele instelling voor het
opvoeden van kinderen, inboezemen van geloof, en doorgeven van morele normen en waarden
die belangrijk zijn voor de beschaving en cruciaal voor eeuwig heil.

‘Aanpassingen in de burgerwet zullen en kunnen de zedelijke wet van God niet veranderen. God
verlangt dat wij zijn geboden steunen en onderhouden, ongeacht de afwijkende opinies en
trends in de maatschappij. Zijn wet van kuisheid is duidelijk: seksuele omgang is alleen
toegestaan tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.’ (Geciteerd in
Gospel Topics, ‘Same-Sex Marriage’, lds.org/topics.)

• Hoe kunnen we door ons begrip van Gods plan en leer beter begrijpen hoe
belangrijk het huwelijk tussen man en vrouw is?

Geef iedere cursist een kopie van de volgende uitspraak uit een publicatie van de
kerk met de titel ‘De goddelijke instelling van het huwelijk’. Laat de cursisten
opzoeken waarom de definitie van het huwelijk tussen man en vrouw in wetten en
beleidsregels bewaard dient te worden:

‘Het huwelijk is veel meer dan slechts een contract tussen twee mensen waardoor hun
liefkozingen worden goedgekeurd en ze wederzijdse geloften af kunnen leggen. Het huwelijk is
eerder een belangrijke instelling om kinderen op te voeden en verantwoordelijke volwassenen
van ze te maken. Door de eeuwen heen hebben allerlei overheden erkent dat het huwelijk
essentieel is om de stabiliteit van de samenleving en het leven in stand te houden. Of een
huwelijk nu als godsdienstige of burgerlijke ceremonie voltrokken is, in bijna elke cultuur is het
huwelijk voornamelijk door de overheid beschermd en goedgekeurd om die instelling te bewaren
en aan te moedigen. Want die is het belangrijkst om kinderen op te voeden en ze de morele
waarden bij te brengen waarop de samenleving rust. […]

‘Gezien het nauwe verband dat lang tussen het huwelijk, de voortplanting, het geslacht en het
ouderschap bestaan heeft, kan het homohuwelijk niet eenvoudigweg als het toekennen van een
nieuw “recht” gezien worden. Het is een verregaande nieuwe definitie van de aard van het
huwelijk. Het is een fundamentele verandering in de instelling van het huwelijk, op manieren die
indruisen tegen de doeleinden van God voor zijn kinderen en schadelijk voor de
langetermijnbelangen van de samenleving zijn.’ (‘The Divine Institution of Marriage’,
mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage.)

• Waarom heeft de samenleving het huwelijk tussen man en vrouw in het
verleden goedgekeurd en beschermd?

• Hoe kan iemand gaan inzien dat het standpunt van de kerk in deze belangrijke
kwestie juist is?

Moedig de cursisten aan om zich af te vragen of hun standpunt overeenstemt met
Gods leringen over het huwelijk die de kerkleiders verkondigen. Getuig dat als we
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in Gods huwelijkspatroon geloven en het steunen, we eeuwige zegeningen zullen
ontvangen.

Leesstof voor de cursisten
• Mormon 9:9; Leer en Verbonden 49:15–17; Mozes 3:18–25; 5:1–16.

• ‘The Divine Institution of Marriage’, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.
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LES 8

Geslacht en eeuwige
identiteit

Inleiding
Ons geslacht was al bepaald voordat we geboren werden en
is een essentieel kenmerk van onze eeuwige identiteit. De
leiders van de kerk maken onderscheid tussen homoseksuele
gevoelens, die niet zondig zijn, en homoseksueel gedrag, wat
zondig is, omdat het in strijd is met het plan van onze

hemelse Vader voor onze verhoging. Met behulp van deze les
zullen de cursisten de profetische basis van dat onderscheid
begrijpen, dat God evenveel van al zijn kinderen houdt, en
dat ze liefdevol en fatsoenlijk behandeld moeten worden.

Achtergrondinformatie
• Robert D. Hales, ‘The Plan of Salvation: A Sacred Treasure of Knowledge to

Guide Us’, Ensign, oktober 2015.

• Jeffrey R. Holland, ‘Hulp bieden aan wie worstelen met aantrekking tot
hetzelfde geslacht’, Liahona, oktober 2007, 40–43.

• Dallin H. Oaks, ‘Same-Gender Attraction’, Ensign, oktober 1995, 7–14.

• Gospel Topics, ‘Same-Sex Attraction’, lds.org/topics.

• ‘Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction’,
mormonsandgays.org. Als de cursisten vragen over het beleid van de kerk
inzake homoseksualiteit hebben, verwijs ze dan naar deze officiële website van
de kerk.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 76:24; Mozes 2:27; ‘Het gezin: een proclamatie aan
de wereld’
Ons geslacht is een essentieel onderdeel van onze eeuwige identiteit
Vraag drie cursisten Leer en Verbonden 76:24; Mozes 2:27; en de tweede alinea van
‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld (Liahona, november 2010, 129) voor te
lezen. Laat de klas bedenken wat die teksten over het geslacht zeggen of
suggereren.

• Hoe zou je samenvatten wat er in deze teksten over onze eeuwige identiteit
staat? (De cursisten dienen het volgende vast te stellen: ons geslacht is een
essentieel kenmerk van onze eeuwige identiteit en bestemming.)

• Waarom is het goed om te begrijpen dat ons geslacht al lang vóór onze
geboorte bepaald was? (Nadat de cursisten geantwoord hebben, kunt u deze
uitspraak van president Joseph Fielding Smith [1876–1972] voorlezen: ‘In
Genesis lezen we: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” [Genesis 1:27;
cursivering toegevoegd.] Is het niet aannemelijk dat vrouwelijke geesten naar
het beeld van een “Moeder in de hemel” geschapen werden?’ [Answers to
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Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding Smith jr., vijf delen
(1957–1966), deel 3, 144.])

• Hoe kunnen we door begrip van de eeuwige aard van ons geslacht beter in
overeenstemming met het plan van geluk van onze hemelse Vader leven, zelfs
als de samenleving soms heel andere gedragsnormen vergoelijkt?

Lees de volgende leerstellige uitspraken van ouderling Dallin H. Oaks van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor om de bovenstaande vraag te beantwoorden.
Overweeg elke alinea afzonderlijk te lezen en te bespreken wat erin staat over het
feit dat homoseksueel gedrag in strijd is met het plan van onze hemelse Vader voor
de verhoging van zijn kinderen.

‘Het doel van het sterfelijke leven en de zending van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen is de zoons en dochters van God op hun
eeuwige bestemming voor te bereiden, namelijk om zoals onze hemelse Ouders
te worden.

‘Onze eeuwige bestemming — verhoging in het celestiale koninkrijk — is alleen
dankzij de verzoening van Jezus Christus mogelijk (waardoor we onschuldig voor

het aangezicht van God werden en kunnen blijven [zie LV 93:38]). Dat is alleen mogelijk voor een
man en een vrouw die het eeuwig huwelijksverbond in de tempel van God sluiten en dat trouw
blijven (zie LV 131:1–4; 132). […]

‘Aangezien Satan wil dat “alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf” (2 Nephi 2:27),
probeert hij vooral keuzes en handelingen aan te moedigen die in strijd zijn met Gods plan voor
zijn kinderen. Hij probeert het beginsel van de individuele verantwoordelijkheid te ondermijnen,
hij wil ons overhalen om ons heilige voortplantingsvermogen verkeerd te gebruiken, hij
ontmoedigt goede mannen en vrouwen om te trouwen en kinderen te krijgen, en hij brengt
mensen in verwarring over wat het betekent om man of vrouw te zijn.’ (‘Same-Gender
Attraction’, Ensign, oktober 1995, 7–8.)

Leer en Verbonden 59:6
De kerk maakt onderscheid tussen homoseksuele gevoelens en
homoseksueel gedrag
Geef iedere cursist een kopie van het volgende citaat van ouderling Jeffrey R.
Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen. Laat de cursisten het citaat
bestuderen en beginselen opzoeken over wie zich tot mensen van hetzelfde
geslacht aangetrokken voelen en dat we hen met liefde moeten behandelen.

‘Een vriendelijke jongeman, begin twintig, zat tegenover mij. Hij had een
aangename glimlach, hoewel hij tijdens ons gesprek niet erg vaak glimlachte. Het
was dan ook het verdriet in zijn ogen dat mijn blik vasthield.

‘“Ik weet niet of ik lid van de kerk moet blijven”, zei hij. “Ik denk niet dat ik dat
waardig ben.”

‘“Waarom zou je dat niet zijn?” vroeg ik.

‘“Ik ben homo.”
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‘Hij dacht waarschijnlijk dat ik daarvan zou schrikken. Maar dat was niet zo. “En dus … ?”
informeerde ik.

‘Ik zag even de opluchting op zijn gezicht toen hij merkte dat ik nog steeds met hem begaan
was. “Ik voel me niet aangetrokken tot vrouwen. Ik voel me aangetrokken tot mannen. Ik heb
geprobeerd die gevoelens te negeren of ze te veranderen, maar …”

‘Hij slaakte een zucht. “Waarom ben ik zo? Ik heb die gevoelens écht.”

‘Ik was even stil en zei toen: “Ik heb wat meer informatie nodig voordat ik je van advies kan
dienen. Weet je, je aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht is geen zonde — alleen handelen
naar die gevoelens is een zonde, net zoals dat geldt voor mensen met heteroseksuele gevoelens.
Overtreed je de wet van kuisheid?”

‘Hij schudde zijn hoofd. “Nee.”

‘Dit keer was ik opgelucht. “Fijn dat je dit probleem aan wilt pakken”, zei ik. “Er is moed voor
nodig om erover te praten en ik prijs je omdat je jezelf rein houdt.

‘“Op de vraag waarom je die gevoelens hebt, heb ik geen antwoord. Dat kan aan allerlei
factoren liggen en dat kan per persoon verschillen, want iedereen is anders. Sommige dingen,
zoals de oorzaak van je gevoelens, zullen we misschien nooit te weten komen in dit leven. Maar
weten waarom je die gevoelens hebt, is niet zo belangrijk als weten dat je geen overtreding hebt
begaan. Als je volgens de geboden leeft, dan ben je waardig om functies te vervullen in de kerk
en een volwaardig lid te zijn, naar de tempel te gaan en alle zegeningen van de verzoening van
de Heiland te ontvangen.”

‘Hij ging een beetje meer rechtop zitten. Ik vervolgde: “Je doet jezelf tekort als je je voornamelijk
identificeert aan de hand van je seksuele voorkeur. Dat is niet je enige kenmerk, dus geef dat niet
onevenredig veel aandacht. Allereerst ben je een zoon van God en Hij heeft je lief.”’ (‘Helping
Those Who Struggle with Same-Gender Attraction’, Ensign, oktober 2007, 42.)

• Welke beginselen heb je in de raad van ouderling Holland gevonden?

Zet de volgende vetgedrukte beginselen op het bord als de cursisten ze noemen, en
bespreek ze tactvol:

• We kunnen Gods liefde voelen als we ons op onze identiteit als zijn zoon
of dochter concentreren.

• Je aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht is geen overtreding van de
wet van kuisheid — alleen handelen naar die gevoelens is een zonde.
Overweeg om Leer en Verbonden 59:6 voor te lezen: ‘Gij zult [niet] echtbreken
[…] noch iets dergelijks doen’ en uit te leggen dat ‘iets dergelijks’ naar seksuele
intimiteit buiten het huwelijk verwijst. Homoseksueel gedrag is een zonde, net
zoals heteroseksuele intimiteit buiten het huwelijk dat is. Wie een dergelijke
seksuele zonde begaat, kan dankzij bekering vergeving ontvangen.

• Hoewel sommigen zich tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken
voelen, kan iedereen ervoor kiezen om in overeenstemming met Gods
geboden te leven. Benadruk dit citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het
Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Er is nog zoveel dat we niet begrijpen over dit
onderwerp. We doen er daarom goed aan om dicht bij het geopenbaarde woord
Gods te blijven. We weten wél dat de leer van de kerk, dat seksuele intimiteit
alleen mag plaatsvinden tussen een man en een vrouw die met elkaar getrouwd
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zijn, niet veranderd is en niet zal veranderen.’ (‘What Needs to Change’,
mormonsandgays.org.)

• Als we volgens de geboden leven, genieten we alle voorrechten van het
lidmaatschap van de kerk en de zegeningen van de verzoening van de
Heiland. Hoewel men er wellicht niet voor kiest om zich tot mensen van
hetzelfde geslacht aangetrokken te voelen, kan men wel kiezen hoe men
daarmee omgaat.

Zet die beginselen op het bord en vraag:

• Op welke manier kunnen die beginselen hoop geven aan wie zich tot hetzelfde
geslacht aangetrokken voelen?

• Welke andere beginselen halen we uit de uitspraak van ouderling Holland?

Mattheüs 7:12; Johannes 8:1–11; 15:12
We moeten iedereen vriendelijk en met respect behandelen
(Noot: benadruk in dit deel van de les dat wie zich tot hetzelfde geslacht
aangetrokken voelen zonder ernaar te handelen geen zonde begaan zoals de
overspelige vrouw. Christus toont met zijn reactie op de vrouw echter hoe we
iedereen moeten behandelen — of ze onzedelijk gedrag begaan of niet.)

Vertel de cursisten dat de apostel Johannes een verslag gemaakt heeft van een
gebeurtenis waarin de Heiland met een erg gevoelige situatie te maken kreeg. Laat
de cursisten even Johannes 8:1–11 bestuderen en opzoeken hoe de Heiland de
overspelige vrouw behandelde. Laat de cursisten dit verslag vergelijken met hun
eigen houding en gedrag tegenover wie homoseksueel en ander onzedelijk gedrag
begaan door de volgende vragen te stellen:

• Wat leert het gedrag van de Heiland ons over hoe we anderen moeten
behandelen? (Hoewel hij de zonde van de vrouw niet goedkeurde, behandelde
Hij haar met vriendelijkheid en respect, niet met hardvochtigheid.)

• Hoe kunnen we het voorbeeld van de Heiland op onze omgang met onze
homoseksuele broeders en zusters toepassen, ongeacht of ze onzedelijk gedrag
begaan hebben? Laat de cursisten antwoorden en schrijf dit beginsel op het
bord: We volgen het voorbeeld van de Heiland als we medeleven voor al
Gods kinderen hebben en hen tactvol en vriendelijk behandelen. (Zie ook
Mattheüs 7:12; Johannes 15:12.)

U kunt het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen tonen en door een cursist laten voorlezen:

‘De Heer rechtvaardigde de zonde van de vrouw uiteraard niet. Hij zei haar alleen
maar dat Hij haar niet veroordeelde — Hij velde op dat ogenblik geen laatste
oordeel over haar. Die interpretatie wordt bevestigd door wat Hij daarna tegen de
Farizeeën zei: “U oordeelt naar het vlees, Ik oordeel niemand” (Johannes 8:15).
De overspelige vrouw kreeg de tijd om zich te bekeren, tijd die ze niet gekregen
zou hebben van de mensen die haar wilden stenigen.’ (‘“Judge Not” and

Judging’, Ensign, augustus 1999, 8.)
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De cursisten hebben misschien iets aan de informatie dat in de Bijbelvertaling van
Joseph Smith van Johannes 8:11 staat dat de vrouw na haar gesprek met de
Heiland God verheerlijkte en in zijn naam geloofde. (Zie Engelse Bijbelvertaling
van Joseph Smith, Johannes 8:11, voetnoot c.)

Toon het volgende citaat van ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der
Twaalf Apostelen en vraag een cursist het voor te lezen:

‘Niemand zou meer liefde en mededogen moeten hebben dan de kerk. Laat ons
de eersten zijn die onze liefde en mededogen uiten en de helpende hand
toesteken. Laat een familie niet iemand buitensluiten of verachten die een andere
levensstijl heeft omdat hij of zij gevoelens voor hetzelfde geslacht heeft.’ (‘Love
One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction’, mormonsandgays.org.)

Vraag de cursisten hun eigen houding en gedrag te evalueren tegenover mensen
die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen. Zijn die houding en dat gedrag
in overeenstemming met de leringen en het voorbeeld van de Heer?

• Wat zou je doen als je je in een groep bevond waar men minachtende
opmerkingen maakte over mensen die zich tot hetzelfde geslacht
aangetrokken voelen?

Getuig dat als we meer liefde en vriendelijkheid tegenover onze homoseksuele
broeders en zusters tonen, levens kunnen veranderen, families kunnen genezen en
mensen die zich van de kerk vervreemd voelen zich dankzij de kerkleden thuis
kunnen voelen. Herinner de cursisten eraan dat iedereen die probeert de geboden
te onderhouden en de evangelieverbonden na te leven de zegeningen van de
verzoening van Jezus Christus kan ontvangen.

Laat de cursisten nadenken over mensen die ze kennen die homoseksuele
gevoelens hebben en laat ze zich afvragen wat ze kunnen doen om meer
medeleven voor hen te hebben en zelf de wet van kuisheid van de Heer te blijven
naleven.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 7:12; Johannes 8:1–11; 15:12; Leer en Verbonden 76:24; Mozes 2:27;

en de tweede alinea van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona,
november 2010, 129.

• Jeffrey R. Holland, ‘Hulp bieden aan wie worstelen met aantrekking tot
hetzelfde geslacht’, Liahona, oktober 2007, 40–43.
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LES 9

De goddelijke rol en taken
van de man

Inleiding
Als een belangrijk onderdeel van zijn plan van geluk heeft
onze hemelse Vader mannen als echtgenoot en vader
aangewezen. Deze les behandelt hun taken: ‘Volgens het
goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in

rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien
in de levensbehoeften en de bescherming van zijn gezin.’
(‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona,
november 2010, 129.)

Achtergrondinformatie
• Richard G. Scott, ‘De eeuwige zegeningen van het huwelijk’, Liahona, mei

2011, 94–97.

• D. Todd Christofferson, ‘Laten wij mannen zijn’, Liahona, november
2006, 46–48.

• Linda K. Burton, ‘Samen naar grote hoogte stijgen’, Liahona, mei 2015, 29–32.

• Howard W. Hunter, ‘Being a Righteous Husband and Father’, Ensign, november
1994, 66–70.

• ‘De heilige roeping van vaders en moeders’, hoofdstuk 15 in Leringen van
kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 203–209.

Lessuggesties
Efeze 5:25
Mannen dienen te trouwen en hun vrouw lief te hebben
Begin de les met de vraag:

• Welke mannen hebben iets voor je betekend? Waarom hebben ze zo’n invloed
op je gehad?

Leg uit dat deze les over de goddelijke rol van de man gaat. Er is voor een man
geen belangrijkere rol dan die van echtgenoot en vader. Als een man ernaar streeft
om die rol in rechtschapenheid te vervullen, gaat hij meer op onze Vader in de
hemel lijken.

Vraag een cursist Efeze 5:25 voor te lezen.

• Welk beginsel haal je uit deze Schrifttekst over hoe een echtgenoot zich behoort
te gedragen? (De strekking van de woorden van de cursisten dient het volgende
beginsel te omvatten: mannen dienen hun vrouw lief te hebben zoals Jezus
Christus de kerk liefgehad heeft.

• Op welke manieren toont Jezus Christus zijn liefde voor de kerk?

• Hoe kunnen mannen zich gedragen tegenover hun vrouw om het voorbeeld
van Jezus Christus te volgen?
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Toon het volgende citaat van president Spencer W. Kimball (1895–1985) en vraag
een cursist het voor te lezen:

‘Christus had de kerk en haar leden zodanig lief dat hij vrijwillig vervolging voor
hen doorstond, vernederingen voor hen onderging, stoïcijns pijn en lichamelijke
mishandeling voor hen weerstond, en uiteindelijk zijn waardevolle leven voor
hen gaf.

‘Als een man bereid is zijn gezin op die manier te behandelen, zal niet alleen zijn
vrouw, maar zijn hele gezin zijn leiderschap volgen.’ (‘Home, the Place to Save

Society’, Ensign, januari 1975, 5.)

• Wat voor gedachten komen er in je op als je over deze uitspraak van president
Kimball nadenkt?

• Welke offers kan een vader in deze tijd voor zijn gezin brengen?

Getuig dat onze hemelse Vader wil dat mannen ernaar streven om een
rechtschapen echtgenoot te zijn.

Efeze 5:23; Leer en Verbonden 121:36–46
Vaders dienen in rechtschapenheid te presideren
Laat de cursisten in de zevende alinea van ‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’ opzoeken wat onze hemelse Vader van vaders verwacht.

• Wat betekent het woord presideren? (Anderen leiding geven.)

• Waarom is het voor een man goed om de zinsnede ‘volgens het goddelijk plan’
te onthouden bij het vervullen van de taken die God aan vaders gegeven heeft?

Vraag een cursist Efeze 5:23 voor te lezen om te verduidelijken hoe een vader thuis
behoort te presideren. Laat daarna een andere cursist de volgende uitspraak van
president Ezra Taft Benson (1899–1994) voorlezen:

‘De apostel Paulus wijst erop dat “de man hoofd van de vrouw [is], zoals ook
Christus Hoofd van de gemeente is” (Efeze 5:23; cursivering toegevoegd). Dat
model dienen wij bij het presideren in ons gezin te volgen. De Heiland leidt de
kerk niet met harde of onvriendelijke hand. De Heiland behandelt zijn kerk niet
met respectloosheid of verwaarlozing. De Heiland gebruikt geen dwang om zijn
doeleinden te bereiken. De Heiland doet niets anders dan de kerk opbouwen,

opbeuren, troosten en verhogen. […] Hij [is] het voorbeeld dat wij moeten volgen in de
geestelijke leiding die we aan ons gezin moeten geven.’ (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft
Benson [2014], 208.)

• Hoe zou je het beginsel verwoorden waarin de apostel Paulus en president
Benson onderwijzen? (De antwoorden van de cursisten dienen dit beginsel te
omvatten: als een man het priesterschap thuis waardig uitoefent, kan hij
een rechtschapen invloed op zijn vrouw en kinderen hebben. Vermeld ook
het volgende beginsel: als een man ernaar streeft om de rol van echtgenoot
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en vader in rechtschapenheid te vervullen, gaat hij meer op onze Vader in
de hemel lijken.)

Om te verduidelijken hoe een echtgenoot en vader thuis dient te presideren, kunt u
dit citaat van president Howard W. Hunter (1907–1995) voorlezen:

‘God heeft de taak om in het gezin te presideren aan de priesterschapsdrager
toevertrouwd (zie Mozes 4:22). Het was Gods bedoeling dat de vrouw een hulpe
voor haar man zou zijn, met andere woorden, een gezellin die gelijkwaardig en
noodzakelijk is voor een volwaardig deelgenootschap. Om in rechtschapenheid te
presideren, is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen man en vrouw nodig.
Samen handelt u met kennis en deelname in alle gezinsaangelegenheden. Als

een man in het gezin onafhankelijk van zijn vrouw handelt of geen rekening met haar gevoelens
houdt, oefent hij onrechtvaardige heerschappij uit.’ (‘Being a Righteous Husband and Father’,
Ensign, november 1994, 50–51.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 121:36–46 openslaan. Geef ze in overweging
bij Efeze 5:23, 25 een kruisverwijzing naar deze verzen te plaatsen. (Help de
cursisten zich de Schriftstudievaardigheid van kruisverwijzingen eigen te maken
door ze geregeld aan te moedigen dergelijke kruisverwijzingen te maken.)

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om Leer en Verbonden 121:36–39 te
bestuderen en te bedenken hoe het leiderschap in deze verzen in strijd is met het
soort leiderschap dat Jezus Christus toonde.

• Wat zijn ‘de rechten van het priesterschap’? (Als een man het priesterschap
ontvangt, geeft God hem bepaalde rechten en gezag. De man kan die rechten
alleen uitoefenen als hij in rechtschapenheid handelt.)

• Wat gebeurt er als een priesterschapsdrager niet rechtschapen is? (God
ontneemt hem de machten van de hemel, en de man kan geen
priesterschapsgezag meer uitoefenen; de Heilige Geest is bedroefd.)

Om te verduidelijken hoe een vader zijn gezin behoort te leiden, vraagt u enkele
cursisten om beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 121:41–46 voor te lezen.

• Welke christelijke eigenschappen worden in deze verzen vermeld? Waarom kan
een vader met die eigenschappen een beroep op hemelse macht doen?

• Hoe helpen die christelijke eigenschappen een vader zijn gezin te presideren?
(U kunt verduidelijken dat vrouwen die christelijke eigenschappen ook behoren
te ontwikkelen.)

• Beschrijf hoe het kan voelen om de vrouw of een kind van een man te zijn die
het voorbeeld van onze hemelse Vader en Jezus Christus probeert te volgen in
de manier waarop hij zijn gezin leidt.

Toon deze uitspraak uit 1973 van het Quorum der Twaalf Apostelen en lees
die voor:
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‘Vaderschap is leiderschap, de belangrijkste soort leiderschap. Dat is altijd zo geweest en dat zal
altijd zo blijven. Vader, met de hulp, raad en aanmoediging van uw eeuwige partner presideert u
thuis. Het gaat er niet om of u de gedragsnormen het beste naleeft of dat u de best
gekwalificeerde persoon bent, het is een zaak van wet en [goddelijke] aanstelling.’ (‘Father,
Consider Your Ways’, Ensign, juni 2002, 16.)

• Zusters, wat kunnen jullie doen om jonge mannen aan te moedigen hun
goddelijke rol en taken in hun toekomstige gezin groot te maken?

• Wat kunnen jullie, mannen en vrouwen, nu doen om je op de leiding van je
toekomstige gezin voor te bereiden?

Mattheüs 2:13–16; 1 Timotheüs 5:8; Leer en Verbonden 75:28; 83:2, 4
Vaders dienen hun gezin te onderhouden en beschermen
Laat de cursisten 1 Timotheüs 5:8 en Leer en Verbonden 75:28; 83:2, 4 lezen en een
andere belangrijke plicht van vaders opzoeken. (U kunt de cursisten in overweging
geven deze teksten naar elkaar te laten verwijzen.)

• Waarom verwacht de Heer dat vaders in het onderhoud van hun gezin
voorzien? (Laat de cursisten antwoorden en leg uit dat een alleenstaande
moeder in het onderhoud van haar gezin kan voorzien.)

• Wat kunnen deze teksten voor een jonge ongehuwde man betekenen?

Laat een cursist het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008)
voorlezen:

‘Volg een opleiding. Zorg dat je alle mogelijke scholing krijgt. De wereld zal je
[over het algemeen] betalen […] wat je [volgens hen] waard bent. […] Je eerste
plicht is in het onderhoud van je gezin te voorzien.’ (‘Living Worthy of the Girl
You Will Someday Marry’, Ensign, mei 1998, 50.)

Benadruk dat het voor de zekerheid van hun toekomstige gezin erg belangrijk is
dat zowel de jonge mannen als jonge vrouwen gebruik maken van de tijd die ze nu
hebben om aan hun studie en beroepsopleiding te werken.

Wijs ze erop dat de leiders van de kerk in de proclamatie over het gezin gezegd
hebben dat vaders in het onderhoud en de bescherming van hun gezin behoren te
voorzien.

• Door welke gevaren wordt het gezin in deze tijd bedreigd?

• Hoe heb je rechtschapen vaders hun gezin zien beschermen?

Toon het volgende citaat van president Howard W. Hunter en vraag een cursist het
voor te lezen:
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‘Een rechtschapen vader beschermt zijn kinderen met zijn tijd en aanwezigheid
bij hun sociale, school- en geestelijke activiteiten en taken.’ (‘Being a Righteous
Husband and Father’, Ensign, november 1994, 51.)

• Hoe kun je die raad nu thuis of in je toekomstige gezin toepassen?

Laat de cursisten zich afvragen hoe ze later hun gezin willen sterken en
beschermen en laat ze hun gedachten noteren.

Leg uit dat we een belangrijk beginsel kunnen leren uit Jozefs zorg voor de jonge
Jezus. Vraag een cursist Mattheüs 2:13–16 voor te lezen en te letten op wat Jozef
deed om het kindje Jezus tegen gevaar te beschermen.

Vertel de cursisten dat hoewel het onwaarschijnlijk is dat ze zullen moeten
verhuizen om hun gezin te beschermen, ze deze verzen kunnen toepassen door
een paar belangrijke details te analyseren:

• Wat liet de Heer Jozef in vers 13 weten?

• Wanneer en hoe reageerde Jozef op de waarschuwing?

• Hoe kunnen vaders het voorbeeld van Jozef bij de bescherming van hun gezin
volgen? (Zorg ervoor dat de cursisten dit beginsel begrijpen: als een vader naar
de leiding van de Heer streeft en die volgt, kan hij zijn gezin beter
beschermen.)

Mannen en vrouwen dienen het plan van de Heer te vervullen
Laat het volgende citaat van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Als je een jonge man van huwbare leeftijd bent en niet getrouwd, verdoe je tijd
dan niet met nutteloze bezigheden. Ga verder met je leven en richt je op een
huwelijk. Lummel niet maar wat rond in deze periode van je leven. Jonge
mannen, vervul een goede zending. Daarna is je hoogste prioriteit het vinden van
een waardige, eeuwige partner. […]

‘Het huwelijk schept een ideale situatie, waarin elke neiging tot zelfzucht of
egocentrisch gedrag kan worden overwonnen. Ik denk dat het advies om vroeg te trouwen onder
andere is bedoeld om de vorming van onhebbelijke, moeilijk te veranderen,
karaktereigenschappen tegen te gaan.’ (‘De eeuwige zegeningen van het huwelijk’, Liahona, mei
2011, 95–97.)

• Welke druk wordt er in deze wereld op jonge mannen en vrouwen uitgeoefend
om het huwelijk uit te stellen?

• Waarom probeert de tegenstander jonge mannen en jonge vrouwen af te leiden
van relaties die tot een huwelijk en het krijgen van kinderen kunnen leiden?
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• Waarom raden de leiders van de kerk de jonge mannen voortdurend aan om
proactief naar een relatie te streven die tot een huwelijk kan leiden?

(Noot: wees tijdens deze bespreking attent op het feit dat sommige jonge mannen
in uw klas misschien nooit zullen trouwen of kinderen krijgen door
omstandigheden waar ze niets aan kunnen doen.)

Denk tot slot aan de omstandigheden van uw cursisten. Welke uitnodiging kunt u
uw mannelijke cursisten geven om hun plicht om een rechtschapen echtgenoot en
vader te worden te vervullen? U kunt al uw cursisten uitnodigen om een specifieke
christelijke deugd te ontwikkelen, zoals geduld of liefde uiten, waar hun gezin iets
aan zal hebben.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 2:13–16; Efeze 5:23, 25; 1 Timotheüs 5:8; Leer en Verbonden 75:28;

83:2, 4; 121:36–46.

• D. Todd Christofferson, ‘Laten wij mannen zijn’, Liahona, november
2006, 46–48.
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LES 10

De goddelijke rol en taken
van de vrouw

Inleiding
Als een belangrijk onderdeel van zijn plan van geluk heeft
onze hemelse Vader vrouwen de goddelijke rol van
echtgenote en moeder gegeven. In ‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’ staat: ‘De taak van de moeder is

op de eerste plaats de zorg voor de kinderen’, en dat vaders
en moeders ‘elkaar als gelijkwaardige partners [dienen] te
helpen.’ (Liahona, november 2010, 129.)

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘The Influence of Righteous Women’, Ensign, september

2009, 5–9.

• ‘Understand the Divine Roles of Women’, Ensign, februari 2009, 67.

• ‘De vrouwen van de kerk’, hoofdstuk 20 in Leringen van kerkpresidenten:
Spencer W. Kimball (2006), 236–247.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 25:1–3, 10, 13–16
De grote invloed van rechtschapen mormoonse vrouwen in de laatste dagen
Toon deze profetie van president Spencer W. Kimball (1895–1985) en vraag een
cursist die voor te lezen:

‘De grootste groei van de kerk in de laatste dagen zal veroorzaakt worden
doordat veel goede vrouwen van de wereld […] in groten getale tot de kerk
worden aangetrokken. Dit zal plaatsvinden omdat de vrouwen van de kerk
rechtschapen en welbespraakt door het leven gaan en omdat zij — in positieve
zin — als anders gezien worden dan de vrouwen van de wereld.’ (Leringen van
kerkpresidenten: Spencer W. Kimball [2006], 245–246.)

• Waarom zullen rechtschapen mormoonse vrouwen een grote groei van de kerk
veroorzaken?

Om dit idee te verduidelijken, vraagt u de cursisten in Leer en Verbonden
25:1–3, 10, 13–16 naar woorden en zinsneden te zoeken die aantonen hoe
mormoonse vrouwen in positieve zin ‘als anders gezien [kunnen] worden dan de
vrouwen van de wereld’. Verduidelijk de context van deze openbaring door uit te
leggen dat het een persoonlijke openbaring aan Emma Smith is, maar dat die op
alle vrouwen in de kerk van toepassing is.

• Wat kunnen we uit deze verzen leren over de eigenschappen waarnaar
rechtschapen vrouwen behoren te streven?
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• Hoe zou je een leerstelling of beginsel uit Leer en Verbonden 25 verwoorden?
(Laat de cursisten antwoorden en wijs hen op dit beginsel: als discipel van de
Heer kunnen vrouwen hun goddelijke gaven en talenten gebruiken om
het koninkrijk van God op te bouwen.)

Lees de volgende uitspraken van president Spencer W. Kimball en ouderling M.
Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘In ieder tijdperk is het heerlijk om een rechtschapen vrouw te zijn. Een
rechtschapen vrouw te zijn in de eindtijd van deze aarde, vlak voor de
wederkomst van onze Heiland, is een bijzonder edele roeping. De kracht en
invloed van de rechtschapen vrouw kan in deze tijd tien keer zo groot zijn als in
rustiger tijden.’ (Leringen: Spencer W. Kimball, 239.)

‘Zusters, uw invloedssfeer is een unieke sfeer — een sfeer die niet door mannen
kan worden overgenomen. Niemand kan onze Heiland met meer overtuiging of
kracht verdedigen dan jullie, de dochters van God die zo’n innerlijke kracht en
overtuiging hebben. De kracht van de stem van een bekeerde vrouw is
onmetelijk, en de kerk heeft meer dan ooit behoefte aan jullie stem.’ (M. Russell
Ballard, ‘Men and Women and Priesthood Power’, Ensign, september 2014, 33.)

Vraag de vrouwen in uw klas wat hun te binnen schiet als ze denken aan de
invloed die ze thuis, in de kerk en in de samenleving kunnen hebben. Benadruk de
prominente rol die vrouwen als leidsters in de kerk hebben.

U kunt de broeders vragen of ze weleens hebben gezien dat mensen dichter tot
onze hemelse Vader zijn gekomen door de kracht en invloed van vrouwen in hun
wijk of gemeente.

2 Timotheüs 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21
De door God aangewezen taak van vrouwen als moeder in Zion
Laat een cursist het volgende citaat van ouderling M. Russell Ballard van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Man en vrouw hebben verschillende gaven, verschillende kwaliteiten, en
verschillende standpunten en voorkeuren. Dat is een van de belangrijkste
redenen dat we elkaar nodig hebben. Er zijn een man en een vrouw voor nodig
om een gezin te stichten, en er zijn mannen en vrouwen voor nodig om het werk
van de Heer te doen.’ (‘Men and Women and Priesthood Power’, 32.)

• Wat zijn naast de voor de hand liggende lichamelijke verschillen nog meer
manieren waarop mannen en vrouwen meestal van elkaar verschillen?

Leg uit dat naast die algemene verschillen mannen en vrouwen ook een aparte
door God aangewezen rol hebben, zoals in ‘Het gezin: een proclamatie aan de
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wereld’ vermeld wordt (zie de zevende alinea). Toon het volgende citaat van
ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Zusters, jullie zijn vóór de grondlegging van de wereld uitgekozen om kinderen
te baren en voor hen te zorgen. Daarmee verheerlijken jullie God (zie LV 132:63).’
(‘What Will You Choose?’ Ensign, januari 2015, 19.)

• Hoe verheerlijken vrouwen God als ze Gods kinderen baren en voor hen
zorgen? (Laat de cursisten antwoorden en verduidelijk dit beginsel: als een
vrouw haar door God aangewezen rol als moeder ter harte neemt door
kinderen te baren en voor hen te zorgen, verheerlijkt ze Hem en gaat ze
meer op onze hemelse Ouders lijken. Leg uit dat kinderen baren een
essentieel onderdeel van het heilsplan van onze hemelse Vader is.)

Lees het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘Vandaag de dag zijn er velen in de wereld die het belang van kinderen krijgen in
het gezin bagatelliseren, of uitstel of beperking suggereren. Mijn dochters
verwezen mij onlangs naar een blog die door een christelijke moeder met vijf
kinderen (geen lid van onze kerk) werd bijgehouden. Ze zei: “In de cultuur [waar
we in opgroeien] is het heel moeilijk om een Bijbels perspectief op het
moederschap te krijgen. […] Het belang van kinderen wordt ver onder studeren

gerangschikt. Onder reizen of de wereld zien. Onder uitgaan of vrije tijd. […] Onder elke baan
die je kunt of hoopt te krijgen.” Ze voegde er dan aan toe: “Het moederschap is geen hobby,
maar een roeping.”’ (‘Kinderen’, Liahona, november 2011, 28.)

• Wat houdt het in om het belang van kinderen krijgen te ‘bagatelliseren’?

• Wat voor druk wordt er op vrouwen uitgeoefend om het belang van kinderen
krijgen te ‘bagatelliseren’?

• Wat kunnen jongvolwassenen van de kerk doen om het juiste perspectief over
het belang van kinderen krijgen te behouden?

Verzeker de cursisten ervan dat de beslissing wanneer en hoeveel kinderen men
krijgt persoonlijk is, en dat man en vrouw dat samen met God beslissen. Die zaken
worden in een andere les uitgebreid behandeld.

Vraag de cursisten 2 Timotheüs 1:5; 3:14–15 en Alma 56:47–48; 57:21 te lezen en te
vergelijken en daarbij te letten op de rechtschapen invloed die moeders op hun
kinderen kunnen uitoefenen. (Schriftteksten leren vergelijken is een
Schriftstudievaardigheid die de cursisten hun hele leven kunnen gebruiken.)

• Wat staat er in deze teksten over de rol van de moeder? (Beklemtoon dit
beginsel: als een moeder haar kinderen in het evangelie onderricht,
bevordert ze hun geloof en bereidt ze hen op een rechtschapen leven
voor.)
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• In hoeverre blijkt uit deze teksten waarom Satan zo veel moeite doet om de rol
van de moeder af te breken?

• Dankzij welke eigenschappen kunnen vrouwen succesvolle moeders zijn?

Wees attent op het feit dat sommige jonge vrouwen in uw klas misschien nooit
zullen trouwen, en als ze trouwen misschien geen kinderen kunnen krijgen.
Verduidelijk aan de hand van dit citaat van zuster Sheri L. Dew, voormalig
raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, dat de rol van moeder het goddelijke
erfgoed van alle vrouwen is:

‘Net zoals waardige mannen voorgeordend zijn om in dit sterfelijke leven het
priesterschap te dragen, zijn rechtschapen vrouwen voorsterfelijk begiftigd met
het voorrecht van het moederschap. Het moederschap is meer dan alleen
kinderen baren, hoewel dat er zeker deel van uitmaakt. Het is de kern van wie we
als vrouw zijn. Het omschrijft onze identiteit, onze goddelijke aard en de unieke
eigenschappen die onze Vader ons gegeven heeft.

‘[…] Sommige vrouwen moeten wachten voordat ze kinderen kunnen krijgen. […] Maar het
tijdschema van de Heer neemt ons natuurlijke verlangen niet weg. Sommigen onder ons moeten
dus gewoon een andere manier zoeken om die moederlijke behoefte te bevredigen. En overal om
ons heen zijn er mensen die behoefte hebben aan liefde en leiding.’ (“Are We Not All Mothers?”
Ensign, november 2001, 96–97.)

• Hoe verruimt de uitspraak van zuster Dew je begrip van het moederschap?

Vraag de cursisten of ze iets over de rechtschapen invloed van hun eigen moeder
willen vertellen.

Toon het volgende citaat van zuster Julie B. Beck, voormalig algemeen
ZHV-presidente, die de zusters vertelde dat ze de rol die ze van God gekregen
hebben, moeten vervullen. Vraag een cursist het citaat voor te lezen en laat de
cursisten zich voorstellen wat er zou gebeuren als vrouwen hun rol niet zouden
vervullen.

‘Als we ons deel niet doen, zal niemand anders het voor ons doen. […] We
kunnen [ons deel in het plan van geluk van onze hemelse Vader] niet delegeren.
Wij kunnen het niemand anders te doen geven. Het is van ons. We kunnen het
weigeren, het negeren, maar het blijft ons deel, en wij zijn er rekenschap van
verschuldigd. Er zal een dag aanbreken waarop wij ons herinneren wat we wisten
voordat we werden geboren. Dan weten we weer dat we in een grote oorlog
voor dit voorrecht hebben gevochten. Hoe gaan we om met deze

verantwoordelijkheid? We stoppen dagelijks onze energie in het werk dat alleen wij kunnen
doen.’ (‘Understand the Divine Roles of Women’, Ensign, februari 2009, 67.)

• Wat vind je van de zinsnede ‘Als we ons deel niet doen, zal niemand anders het
voor ons doen’?

• Wat zouden we in het gezin, de wijk of gemeente of in de wereld missen als
vrouwen hun ‘deel’ niet meer deden?
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• Hoe kunnen jongvolwassen vrouwen hun goddelijke rol als vrouw in het
koninkrijk van onze hemelse Vader vervullen?

Getuig van de heilige, essentiële rol van de vrouw om een rechtschapen echtgenote
en moeder te zijn, en benadruk dat onze Vader in de hemel zijn rechtschapen
kinderen op een dag alle zegeningen geeft. Nodig de cursisten uit om tegen een
moeder die ze kennen te zeggen dat ze haar bewonderen vanwege de manier
waarop ze haar goddelijke rol vervult.

Vraag de cursisten tot slot of ze hun getuigenis willen geven over de zegeningen
die tot stand gebracht worden als vrouwen weten wie ze in het heilsplan van onze
hemelse Vader zijn en met die kennis aan de slag gaan.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Timotheüs 1:5; 3:14–15; Alma 56:47–48; 57:21; Leer en Verbonden 25:1–3,

10, 13–16.

• ‘Understand the Divine Roles of Women’, Ensign, februari 2009, 67.
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LES 11

Zich op een eeuwig
huwelijk voorbereiden

Inleiding
Als jonge alleenstaanden het evangelie van Jezus Christus
naleven, kunnen ze met hoop naar de toekomst kijken. Onze
hemelse Vader zal hen in hun beslissing over het eeuwig
huwelijk leiden als ze zijn leiding zoeken. Dankzij deze les

kunnen de cursisten het huwelijk met meer vertrouwen
benaderen, omdat ze weten dat ze goddelijke hulp van de
Heer kunnen ontvangen.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Het spiegelbeeld in het water’ (CES-haardvuuravond, 1

november 2009), lds.org/media-library.

• Jeffrey R. Holland, ‘Wees niet bevreesd, geloof alleen’ (Een avond met ouderling
Jeffrey R. Holland, 6 februari 2015), lds.org/broadcasts.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 88:40
Zich op een huwelijk voorbereiden
Vraag de cursisten hun hand op te steken als ze een lijstje met eigenschappen
gemaakt hebben die hun toekomstige huwelijkspartner dient te hebben. Vraag
enkele cursisten welke eigenschappen er op hun lijstje staan.

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Sommige jongeren lijken een boodschappenlijstje te hebben met de
eigenschappen die hun huwelijkspartner moet hebben en gebruiken deze vraag
als maatstaf: “Heb je alles wat ik wil?” Als je wilt dat je eeuwige metgezel
bepaalde geestelijke eigenschappen heeft, moet je zelf naar die geestelijke
eigenschappen streven. Dan zal iemand met die eigenschappen zich tot jou
aangetrokken voelen.’ (‘Understanding Heavenly Father’s Plan’, LDS.org.)

• Wat leren we uit de uitspraak van ouderling Bednar? (Zorg ervoor dat de
cursisten dit beginsel vinden: ‘Als je wilt dat je eeuwige metgezel bepaalde
geestelijke eigenschappen heeft, moet je zelf naar die geestelijke
eigenschappen streven.’)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:40 lezen en in dat vers letten op de
bevestiging van dat beginsel.

• Hoe kunnen mensen die een huwelijk nastreven de waarheden in dit vers
toepassen?
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• Hoe heb je jongeren de waarheden in dit vers op hun keuze van vrienden zien
toepassen?

Laat de cursisten zich afvragen welke eigenschappen hun toekomstige
huwelijkspartner dient te hebben. Laat de cursisten zich afvragen of ze die
eigenschappen zelf bezitten. Vraag ze te bedenken hoe ze de beginselen in Leer en
Verbonden 88:40 kunnen gebruiken om zich beter op het huwelijk voor te
bereiden.

Markus 5:35–36; Leer en Verbonden 6:36
‘Wees niet bevreesd, geloof alleen’
Vraag de cursisten:

• Naar welke aspecten van het huwelijk kijk je uit?

• Waarom zijn sommige jongeren bang om te trouwen? (Zet de antwoorden op
het bord.)

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen en vraag de cursisten waarom sommige
jongeren bang zijn om te trouwen.

‘In uitzonderlijke gevallen zijn [jongeren] bang dat de wereld op het punt staat
om in bloedige rampen te vergaan — iets waar ze geen huwelijkspartner of kind
in willen brengen. In minder ernstige, meer voorkomende gevallen zijn ze bang
dat de wereld gewoon moeilijker wordt, dat het te moeilijk wordt om een baan te
vinden, dat ze school moeten afmaken, schuldenvrij zijn en een woning bezitten
voordat ze een huwelijk overwegen. […]

‘En verder zijn zoveel jongeren die ik spreek bang dat als ze trouwen, ze een van de velen zullen
zijn die gaan scheiden. […] Voeg daar het wantrouwen over het welslagen van het huwelijk aan
toe, en de smakeloze, walgelijke en vaak duivelse manier waarop kuisheid, trouw en het
gezinsleven zo vaak in films en op tv worden bespot, en dan ziet u wel wat het probleem is.’
(‘Wees niet bevreesd, geloof alleen’ [Een avond met ouderling Jeffrey R. Holland, 6 februari
2015], lds.org/broadcasts.)

• Wie kent er iemand die vanwege die redenen bang is om te trouwen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 6:36 lezen en bedenken hoe de raad van de
Heer aan Oliver Cowdery van toepassing is op de voorbereiding op het eeuwig
huwelijk. Laat vervolgens een cursist Markus 5:35–36 voorlezen. Leg uit dat Jaïrus,
een van de hoofden van de synagoge, Jezus benaderde in de hoop dat Hij zijn
dochter zou genezen. Vraag de cursisten te bedenken hoe de aanmoediging van de
Heiland aan Jaïrus van toepassing is op mensen die zich op een huwelijk
voorbereiden.

• Hoe kan ‘bij iedere gedachte’ op de Heer vertrouwen ons in staat stellen om
met het oog op onze toekomst niet te twijfelen of te vrezen?

• Hoe kan de raad van de Heer aan Oliver Cowdery en Jaïrus mensen helpen die
bang zijn om te trouwen? (Laat de cursisten antwoorden en zet dit beginsel op
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het bord: Als we in geloof op Jezus Christus vertrouwen, kunnen we onze
angst overwinnen en vertrouwen in de toekomst hebben.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R. Holland voor. Vraag de
cursisten te letten op de reden waarom ouderling en zuster Holland geloof nodig
hadden om op dat moment te trouwen.

‘Bij ons huwelijk studeerden we allebei nog aan de BYU, konden zowel haar als
mijn ouders ons niet financieel helpen, konden we ons nog niet indenken hoeveel
vervolgstudie we nog in het verschiet hadden, en bezaten we op onze
huwelijksdag samen driehonderd dollar! Nou is dat misschien niet de ideale
manier om aan een huwelijk te beginnen, maar wat een huwelijk is het tot nu toe
geweest, en wat zouden we gemist hebben als we zelfs maar een dag langer

hadden gewacht toen we eenmaal wisten dat dit huwelijk de juiste beslissing was. […] Ik
bedenk niet graag wat we gemist zouden hebben als we “te rade [waren gegaan] bij onze
angsten”, waarvan president Faust later keer op keer tegen mij en ieder ander heeft gezegd dat
we dat nooit, maar dan ook nooit moesten doen.’ (‘Wees niet bevreesd, geloof alleen’.)

• Hoe is de situatie van ouderling en zuster Holland te vergelijken met de situatie
van veel jongeren in deze tijd?

• Wat betekent het om bij onze angsten te rade te gaan? Waarom is dat een
slechte manier om een beslissing te nemen?

Laat een cursist dit getuigenis en deze belofte van president Thomas S. Monson
voorlezen:

Geliefde broeders en zusters, wees niet bang. Houd goede moed. De toekomst is
net zo stralend als uw geloof.’ (‘Houd goede moed’, Liahona, mei 2009, 92.)

• Wat schiet je te binnen over de toekomst als je over deze profetische
aanmoediging nadenkt?

Laat de cursisten bedenken hoe ze dit deel van de les kunnen toepassen door ze te
vragen of ze om bepaalde redenen bang zijn om te trouwen. Laat ze bedenken hoe
ze hun angst voor de toekomst door geloof in de Heer kunnen vervangen.

Leer en Verbonden 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14
Naar goddelijke leiding streven bij het kiezen van een huwelijkspartner
Toon het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) en vraag
een cursist het voor te lezen:
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‘Het kiezen van uw huwelijkspartner is de belangrijkste beslissing van uw leven.
Er is geen vervanging voor een huwelijk in de tempel. […] Trouw met de juiste
persoon op de juiste tijd op de juiste plek.’ (‘Life’s Obligations’, Ensign, februari
1999, 2.)

• Hoe kun je die belangrijkste beslissing correct nemen?

Deel de klas op in tweetallen. Laat elk tweetal de volgende Schriftteksten samen
lezen: Leer en Verbonden 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14. (Deze verzen zijn
voorbeelden van het terugkerende thema hoe we openbaring kunnen ontvangen,
dat in veel van de eerste afdelingen van de Leer en Verbonden staat. ‘Thema’s zijn
overkoepelende, terugkerende en verenigende kwaliteiten of denkbeelden.’
[David A. Bednar, ‘A Reservoir of Living Water’ (haardvuuravond aan de Brigham
Young University, 4 februari 2007), 6, speeches.byu.edu.])

Laat de cursisten bij hun studie van die verzen in de Leer en Verbonden over deze
situatie nadenken: stel je voor dat een vriend al een hele tijd verkering met iemand
heeft en aan jou vraagt of hij of zij met die persoon moet trouwen. Wat zou je die
vriend aanraden?

Geef de cursisten de tijd om de Schriftteksten te bestuderen en laat één cursist in
elk tweetal de rol van de vriend in de relatie spelen. Laat de andere cursist aan die
vriend uitleggen wat hij bij het nemen van een beslissing aan deze verzen heeft.
Zorg er na deze leeractiviteit voor dat de cursisten de volgende beginselen over het
nemen van beslissingen begrijpen: we moeten een situatie in onze gedachten
‘uitvorsen’, dan de best mogelijke beslissing nemen, en God daarna vragen of het
de juiste beslissing is. Als we dan vrede en vreugde in ons hart en onze gedachten
krijgen, is het een goede beslissing. Beklemtoon dit beginsel: als we bij het nemen
van beslissingen naar de leiding van de Heer streven, zal Hij ons rust in onze
gedachten geven en onze ziel met vrede en vreugde vervullen als we de juiste
keuzes gemaakt hebben.

• Hoe ben je te weten gekomen dat wat er in die verzen staat over openbaring
ontvangen waar is?

Vraag de cursisten te bedenken hoe ze in deze situatie zouden reageren: de
persoon met wie je verkering hebt, zegt dat hij of zij die procedure voor het nemen
van een beslissing gevolgd heeft en de indruk heeft dat jullie moeten trouwen.

Toon het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Ik heb van gevallen gehoord dat een jongeman tegen een jongevrouw zei dat zij
met hem moest trouwen omdat hij een openbaring had ontvangen dat zij zijn
eeuwige metgezel was. Als dit een ware openbaring was, zou die rechtstreeks
aan de vrouw zijn bevestigd. Ondertussen is zij absoluut niet verplicht om daar
gehoor aan te geven. Ze moet haar eigen inspiratie ontvangen en haar eigen
beslissingen nemen. De man kan openbaring voor zijn eigen leven ontvangen,
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maar hij kan geen openbaring ontvangen om haar leven te besturen. Zij valt buiten zijn
rentmeesterschap.’ (‘Revelation’ [devotional aan de Brigham Young University, 29 september
1981], 6, speeches.byu.edu.)

Getuig dat de cursisten gemoedsrust zullen krijgen als ze met geloof naar een
eeuwig huwelijk uitkijken. Moedig hen aan om de beginselen in deze les toe te
passen en zich voor te bereiden op de heerlijke mogelijkheid van het eeuwig
huwelijk.

Leesstof voor de cursisten
• Markus 5:35–36; Leer en Verbonden 6:22–23, 36; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14; 88:40.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘Het spiegelbeeld in het water’ (CES-haardvuuravond, 1
november 2009), lds.org/media-library.
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LES 12

Tempelverordeningen en
-verbonden

Inleiding
Hedendaagse profeten hebben verklaard: ‘Heilige
verordeningen en verbonden die in heilige tempels
beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de
tegenwoordigheid van God terugkeert.’ (‘Het gezin: een

proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)
In deze les leren de cursisten dat ze dankzij
tempelverordeningen in dit leven heilige zegeningen kunnen
ontvangen en het eeuwige leven kunnen beërven.

Achtergrondinformatie
• Boyd K. Packer, ‘The Holy Temple’, Ensign, oktober 2010, 29–35.

• D. Todd Christofferson, ‘De kracht van verbonden’, Liahona, mei 2009, 19–23.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 97:10–17; 109:12–21; 124:37–40, 55
Het doel van de tempel
Toon de klas een afbeelding van uw favoriete tempel en vertel waarom dat uw
favoriete tempel is.

• Waarom hebben we tempels?

Zet voor het beantwoorden van die vraag de volgende Schriftteksten op het bord.
Vraag de cursisten een van de Schriftteksten te lezen en op te zoeken waarom onze
hemelse Vader ons tempels geeft:

Leer en Verbonden 97:10–17

Leer en Verbonden 124:37–40, 55

• Waarom geeft onze hemelse Vader ons volgens deze verzen tempels? (Laat de
cursisten antwoorden en verduidelijk dit beginsel: onze hemelse Vader geeft
ons tempels zodat zijn kinderen essentiële verordeningen en kennis
kunnen ontvangen en zich kunnen voorbereiden om in zijn
tegenwoordigheid te wonen.)

• Uit welke zinsneden in deze verzen blijkt dat de tempel ons voorbereidt om in
Gods tegenwoordigheid te wonen?

Leg uit dat Leer en Verbonden 109 het inwijdingsgebed van de Kirtlandtempel
bevat. Laat de cursisten Leer en Verbonden 109:12–21 doornemen en een lijst
maken met manieren waarop de tempel ons voorbereidt om in Gods
tegenwoordigheid te wonen.
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• Hoe bereidt de tempel ons volgens deze verzen voor om in Gods
tegenwoordigheid te wonen? (Mogelijke antwoorden: in de tempel voelen we
de macht van de Heer, leren we wijsheid en ontvangen we de volheid van de
Heilige Geest; we worden in de tempel aangespoord om ons snel te bekeren; en
we moeten rein zijn om de tempel binnen te gaan. Als u voldoende tijd hebt,
kunt u de cursisten naar Exodus 19:10–14 verwijzen, waarin beschreven staat
hoe Mozes het oude Israël lichamelijk en geestelijk wilde voorbereiden om de
tegenwoordigheid van de Heer te betreden.)

Toon de volgende uitspraken van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der
Twaalf Apostelen en president Brigham Young (1801–1877):

‘Het belangrijkste doel van de tempel is de verordeningen te verschaffen die
nodig zijn voor onze verhoging in het celestiale koninkrijk. De
tempelverordeningen brengen ons tot onze Heiland en leiden tot de zegeningen
die wij dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen krijgen.’ (Robert D.
Hales, ‘Blessings of the Temple’, Ensign, oktober 2009, 48.)

‘Uw [tempelbegiftiging] betekent dat u alle verordeningen in het huis van de
Heer ontvangt die u na dit leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de
Vader terug te kunnen keren, waarbij u de engelen passeert die als wachter
staan.’ (Leringen van kerkpresidenten: Brigham Young [1997], 302.)

• Hoe helpen die uitspraken je om het belang van tempelverordeningen te
waarderen?

Leer en Verbonden 84:19–21
Dankzij priesterschapsverordeningen in de tempel kunnen we meer op God
gaan lijken
Toon het volgende citaat en vraag een cursist het voor te lezen:

‘Naar kerkelijke begrippen is een verordening een heilige, formele handeling die met het gezag
van het priesterschap wordt verricht. Sommige verordeningen zijn van wezenlijk belang voor
onze verhoging. Die worden de heilsverordeningen genoemd. Die bestaan uit de doop, de
bevestiging, de ordening tot het Melchizedeks priesterschap (voor mannen), de begiftiging in de
tempel en de huwelijksverzegeling.’ (Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], 177–178.)

• Waarin verschillen ‘heilsverordeningen’ van andere evangelieverordeningen?
(Andere verordeningen, zoals de naamgeving en zegening van baby’s en het
zalven van zieken, zijn niet vereist voor de verhoging.)

Leg vóór u verder gaat uit dat sommige heilsverordeningen, zoals de doop en
ordening tot het Melchizedeks priesterschap, vóór de tempelverordeningen
plaatsvinden; dit deel van de les gaat echter over de heilsverordeningen in de
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tempel. Laat een cursist Leer en Verbonden 84:19–21 voorlezen. Vraag de cursisten
op te zoeken wat we kunnen ontvangen als we deelnemen aan verordeningen die
door de Melchizedekse priesterschap verricht worden.

• Wat betekent ‘de macht der goddelijkheid’? (U kunt uitleggen dat ‘de macht der
goddelijkheid’ de macht is om goddelijk of als God te worden.)

• Hoe zou je een beginsel in Leer en Verbonden 84:20–21 verwoorden? (Laat de
cursisten antwoorden en zet het volgende op het bord: Dankzij
tempelverordeningen en -verbonden kunnen we meer zoals God worden.)

Geef iedere cursist een kopie van het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales
van het Quorum der Twaalf Apostelen. Laat de cursisten woorden en zinsneden
markeren die verduidelijken hoe onze deelname aan de tempelverordeningen ons
in staat stelt meer zoals God te worden.

‘De grootste priesterschapszegeningen kunnen [jonge mannen en vrouwen] in de
tempel vinden. Daar zien ze een glimp van de hemel. […] De vreugde van de
eeuwigheid, die buiten de tempel zo veraf kan lijken, lijkt plots binnen
handbereik.

‘In de tempel wordt het heilsplan uitgelegd en sluit men heilige verbonden. Die
verbonden, en het dragen van de heilige tempelonderkleding, sterken en

beschermen de begiftigde tegen de krachten van de tegenstander. […]

‘In de alles overstijgende tempelverordening — het eeuwige huwelijk — wordt de bruid en
bruidegom beloofd dat als ze getrouw blijven ze eeuwig als gezin met elkaar, hun kinderen en
met de Heer zullen samenzijn. Dat noemen we het eeuwige leven.’ (‘Blessings of the Priesthood’,
Ensign, november 1995, 34.)

Bespreek wat de cursisten hebben gemarkeerd.

• Hoe is jouw deelname aan de tempelverordeningen je tot zegen geweest zoals
ouderling Hales beschreven heeft?

Geef de cursisten even de tijd om op te schrijven wat ze kunnen doen om meer uit
hun tempelbezoek te halen en zich meer te concentreren op meer zoals
God worden.

Exodus 19:3–6; Leer en Verbonden 109:22–26
Tempelverbonden nakomen
Wijs de cursisten erop dat er nog een belangrijk doel van tempelbezoek is dat nauw
verband houdt met het ontvangen van tempelverordeningen. Lees het volgende
citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen
voor en laat ze op dat doel letten:
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‘Ik getuig dat het priesterschapsgezag in De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen te vinden is, het gezag om de verordeningen te
bedienen waardoor wij bindende verbonden kunnen sluiten met onze hemelse
Vader, in de naam van zijn heilige Zoon. Ik getuig dat God zijn beloften aan u zal
houden als u uw verbonden met Hem nakomt.’ (‘De kracht van verbonden’,
Liahona, mei 2009, 22.)

• Wat sluiten we als we heilsverordeningen van het evangelie ontvangen?

Toon de volgende citaten van ouderlingen David A. Bednar en Jeffrey R. Holland
van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat de cursisten belangrijke kenmerken
van onze verbonden met de Heer opzoeken:

‘Een verbond is een overeenkomst tussen God en zijn kinderen op aarde, en het is
van belang te begrijpen dat God de voorwaarden van alle evangelieverbonden
stelt. U en ik hebben geen zeggenschap over de aard of de onderdelen van een
verbond. Integendeel, met gebruik van onze morele keuzevrijheid, accepteren we
de voorwaarden en vereisten van een verbond zoals onze eeuwige Vader die
heeft vastgesteld.’ (David A. Bednar, ‘Opdat wij zijn Geest altijd bij ons mogen

hebben’, Liahona, mei 2006, 28–29.)

‘Een verbond is een bindende geestelijke overeenkomst, een plechtige belofte
aan God onze Vader dat wij op een bepaalde wijze zullen leven, denken en
handelen — op de wijze van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Op hun beurt
beloven de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons de volle heerlijkheid van het
eeuwige leven.’ (Jeffrey R. Holland, ‘Keeping Covenants: A Message for Those
Who Will Serve a Mission’, New Era, januari 2012, 3.)

• Wat valt je op aan deze uitspraken over verbonden?

• Waarom is het belangrijk dat God de voorwaarden van alle evangelieverbonden
bepaalt? (Hij is degene die ons het eeuwige leven aanbiedt, dus heeft Hij het
recht om de voorwaarden ervan te bepalen. Wij kunnen hem alleen onze
keuzevrijheid aanbieden als wij ervoor kiezen te gehoorzamen. Benadruk in
deze bespreking het volgende: als we onze verbonden met de Heer
nakomen, worden we in dit leven gezegend en kunnen we het eeuwige
leven ontvangen.)

Laat de klas zich in tweetallen opsplitsen. Laat de ene cursist Exodus 19:3–6 en de
andere Leer en Verbonden 109:22–26 bestuderen. Vraag de cursisten zegeningen
op te zoeken die we ontvangen als we ons aan onze verbonden, met name onze
tempelverbonden, houden. Vraag de tweetallen na verloop van tijd naar hun
bevindingen. (U kunt de verzen in Exodus verduidelijken door uit te leggen dat we
ons in de heilige tempel beginnen te kwalificeren als koningen of koninginnen die
op een dag een heilig volk kunnen worden en bij God kunnen wonen. Zie ook
Openbaring 1:6; 5:10; 19:16; LV 76:55–56.)

• Hoe zijn je verbonden met de Heer je tot zegen en bescherming geweest?
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Laat een cursist de volgende uitspraak van president Joseph Fielding Smith
(1876–1972) voorlezen:

‘Als we de tempel ingaan, steken we onze hand op en verbinden we ons om de
Heer te dienen, ons aan zijn geboden te houden en onszelf onbesmet van de
wereld te bewaren. Als we beseffen wat we doen, zal de begiftiging ons hele
leven een bescherming voor ons zijn — een bescherming die iemand die niet
naar de tempel gaat, niet heeft.

‘Ik heb mijn vader [president Joseph F. Smith] horen zeggen dat hij in een uur van
beproeving, in een uur van verleiding, dacht aan de beloften, de verbonden die hij in het huis van
de Heer had gesloten, en dat die een bescherming voor hem waren. […] Die ceremonies zijn, ten
dele, voor bescherming. Ze redden ons nu en verhogen ons in het hiernamaals, als we ze eren.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph Fielding Smith [2013], 250–251.)

• Wat voor gedachten of ingevingen heb je tijdens deze les gehad waarover je wilt
vertellen?

Toon het volgende citaat van president Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Het leven is een thuisreis voor ieder van ons, terug naar de tegenwoordigheid
van God in zijn celestiale koninkrijk.

‘Verordeningen en verbonden worden onze geloofsbrieven voor toelating in zijn
tegenwoordigheid. Daarnaar streven is een levenslange zoektocht; ze vervolgens
behouden is de uitdaging van het sterfelijk leven.’ (‘Covenants’, Ensign, mei
1987, 24.)

Getuig dat tempelverordeningen ontvangen inderdaad ‘een levenslange zoektocht’
is. Door tempelverordeningen ontvangen we de geloofsbrieven voor toelating in de
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader.

Laat de cursisten zich afvragen of naar de tempel gaan en er verordeningen
ontvangen een prioriteit voor hen is. Vraag ze op te schrijven wat ze kunnen doen
om meer met de verbonden bezig te zijn die ze in de tempel gesloten hebben of
nog gaan sluiten.

Leesstof voor de cursisten
• Exodus 19:3–6; Leer en Verbonden 84:19–21; 97:10–17; 109:12–26;

124:37–40, 55.

• Boyd K. Packer, ‘The Holy Temple’, Ensign, oktober 2010, 29–35.
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LES 13

Onze tempelervaring
verbeteren

Inleiding
Onze ervaringen in de tempel bereiden ons voor om een
betere discipel van Jezus Christus te worden, en de ‘heilige
verordeningen en verbonden [daar] maken het mogelijk dat
de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert.’ (‘Het
gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november
2010, 129.) President Howard W. Hunter (1907–1995)

spoorde de leden van de kerk aan om ‘naar de tempel als het
grote symbool van hun lidmaatschap op te zien’. (‘The Great
Symbol of Our Membership’, Ensign, oktober 1994, 2.) In
deze les leren de cursisten manieren om hun tempelervaring
te verrijken, wat hun gezin tot zegen zal zijn.

Achtergrondinformatie
• Richard G. Scott, ‘Tempelbezoek: bron van macht en kracht in tijden van nood’,

Liahona, mei 2009, 43–45.

• L. Lionel Kendrick, ‘Enhancing Our Temple Experience’, Ensign, mei
2001, 78–79.

• Voorbereiding op de heilige tempel (boekje, 2002).

Lessuggesties
Psalmen 24:3–5; Johannes 2:13–16; Leer en Verbonden 109:10–13, 20–22
Tempelwaardig zijn
Toon een afbeelding van de dichtstbijzijnde tempel. Wijs de cursisten erop dat de
zinsnede De Here gewijd op de buitenkant van elke tempel gegraveerd is. Laat de
cursisten Johannes 2:13–16 lezen en bedenken in welke opzichten dat verslag de
heilige aard van de tempel illustreert.

• Hoe illustreert dit verslag de houding die we ten opzichte van de tempel dienen
te hebben?

• Hoe kunnen mensen in deze tijd gebrek aan eerbied voor de tempel hebben?

Laat een cursist Leer en Verbonden 109:20, een stuk uit het inwijdingsgebed van de
Kirtlandtempel, voorlezen:

• Welk beginsel halen we uit dit vers? (De cursisten dienen dit beginsel te vinden:
God heeft geboden dat niets onreins zijn huis mag betreden. Leg uit dat in
de Schriften tempels altijd als plaatsen van reinheid, heiligheid en waardigheid
voorgesteld worden. U kunt de cursisten aanmoedigen om daarop te letten als
ze over de tempel lezen.)

• Aan welke waardigheidsnormen dient iemand zich te houden vóór hij de
tempel mag betreden?
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Geef de cursisten een paar minuten de tijd om Leer en Verbonden 109:10–13,
21–22 en Psalmen 24:3–5 te bestuderen en zegeningen van waardig tempelbezoek
op te zoeken. Laat de cursisten hun bevindingen desgewenst markeren.

• Welke beloften worden in deze verzen beloofd aan de mensen die de tempel
waardig betreden? (De heerlijkheid van de Heer zal op zijn volk rusten; al wie
de tempel betreden, zullen de macht van de Heer voelen en zich gedrongen
voelen te erkennen dat het een heilige plaats is; in de tempel zal de Heer zijn
naam op ons laten rusten en ons met zijn macht wapenen; en in de tempel
kunnen we zegeningen en gerechtigheid van de Heer ontvangen.)

• Waarom hangen deze beloften van onze waardigheid af?

• Wat zou je zeggen tegen iemand die zich afvraagt of het de moeite waard is om
voor een tempelaanbeveling in aanmerking te komen?

Laat een cursist het volgende citaat van president Thomas S. Monson voorlezen:

‘Zij die de eeuwige zegeningen begrijpen die van de tempel komen, weten dat
geen offer te groot is, geen prijs te hoog, geen worsteling te zwaar om die
zegeningen te ontvangen. […] Zij begrijpen dat de heilsverordeningen die we in
de tempel ontvangen ons in staat stellen om op een dag met een eeuwige
familieband terug te keren naar onze hemelse Vader en begiftigd te worden met
zegeningen en kracht van omhoog, die elk offer en elke inzet waard zijn.’ (‘De

heilige tempel: een baken voor de wereld’, Liahona, mei 2011, 92.)

• Wat voor zegeningen heb je bij het verrichten van tempelverordeningen
ontvangen?

Moedig de cursisten aan om hun hele leven voor een tempelaanbeveling in
aanmerking te komen. Benadruk dat als ze de Heer in zijn tempel in nederigheid
aanbidden, ze de zegeningen ontvangen die alleen de getrouwen in zijn heilige
huis ter beschikking staan.

3 Nephi 17:1–3
Onze tempelervaring verbeteren
Zet de volgende onvolledige zin op het bord en vraag de cursisten hoe ze die
zouden aanvullen:

Wat we uit ons tempelbezoek halen, hangt af van ____________________.

Lees na enkele antwoorden het volgende citaat van president Boyd K. Packer
(1924–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:
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‘Wat we uit ons tempelbezoek halen, hangt in grote mate af van wat we
meenemen naar de tempel aan ootmoed, eerbied en een verlangen om te leren.
Als we leergierig zijn, worden we in de tempel onderwezen door de Geest.’ (The
Holy Temple [1980], 42.)

• Hoe anders zou je ervaring in de tempel zijn als je met een geest van ‘ootmoed,
eerbied en een verlangen om te leren’ naar de tempel ging? (Laat de cursisten
antwoorden en zet dit beginsel op het bord: Als we in ootmoed, eerbied en
met een verlangen om te leren naar de tempel gaan, krijgen we onderricht
van de Geest.)

Leg uit dat toen de Heiland de Nephieten bezocht, Hij hun een patroon gaf voor
het begrijpen van heilige zaken. Wij kunnen dat patroon volgen als we naar de
tempel gaan. Vraag een cursist 3 Nephi 17:1–3 voor te lezen.

• Wat leerde de Heiland zijn volgelingen waardoor ze beter in staat waren om
heilige zaken te begrijpen?

• Hoe kunnen we aan de hand van dat patroon onze ervaring in de tempel
verbeteren? (We behoren over onze tempelervaringen na te denken, om begrip
te bidden, ons op ons volgende bezoek voor te bereiden, en zo vaak mogelijk
terug te keren.)

Lees het volgende citaat van ouderling L. Lionel Kendrick van de Zeventig voor en
laat de cursisten letten op suggesties voor het verbeteren van onze tempelervaring.

‘Er is een verschil tussen gewoon naar de tempel gaan en er een goede
geestelijke ervaring hebben. We ontvangen de echte zegeningen van de tempel
pas als we onze tempelervaring verbeteren. Om dat te doen, moeten we een
geest van eerbied voor de tempel en een geest van aanbidding hebben. […]

‘Eerbiedig zijn is niet alleen maar stil zijn. We behoren ons daarbij bewust te zijn
van wat er plaatsvindt. Het impliceert een goddelijk verlangen om te leren en

ontvankelijk te zijn voor de influisteringen van de Geest. Het impliceert een streven naar meer
licht en kennis. Oneerbiedigheid is niet slechts een gebrek aan respect voor God, maar het maakt
het de Geest onmogelijk om ons de dingen te leren die we moeten weten.’ (‘Enhancing Our
Temple Experience’, Ensign, mei 2001, 78.)

• Welke zinsneden in deze uitspraak vind je interessant? Waarom?

Lees de volgende raad van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen voor en laat de cursisten letten op suggesties die ze kunnen toepassen
als ze naar de tempel gaan:
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‘• Begrijp de leer in verband met de tempelverordeningen, in het bijzonder het
belang van de verzoening van Jezus Christus.

‘• Overdenk je relatie tot Jezus Christus en zijn relatie tot onze hemelse Vader
terwijl je aan de tempelverordeningen deelneemt. Deze eenvoudige daad zal je
meer begrip geven van het verheven karakter van de tempelverordeningen.

‘• Uit altijd je dank in gebed voor de weergaloze zegeningen die uit de
tempelverordeningen voortvloeien. Laat je Vader in de hemel en zijn geliefde Zoon elke dag door
je wijze van leven zien hoeveel die zegeningen voor je betekenen.

‘• Plan geregeld tempelbezoek.

‘• Zorg dat je op tijd bent, zodat je je in de tempel niet gehaast voelt.

‘• Rouleer de verordeningen, zodat je aan alle aspecten van het tempelwerk kunt deelnemen.

‘• Doe je horloge af als je het huis des Heren binnengaat.

‘• Volg met hart en ziel elk onderdeel van de verordening.

‘• Wees de persoon indachtig voor wie je aan de plaatsvervangende verordening deelneemt. Bid
dat hij of zij het belang van de verordeningen inziet en waardig is of zal worden om er baat bij te
kunnen hebben.’ (‘Tempelbezoek: bron van macht en kracht in tijden van nood’, Liahona, mei
2009, 43–44.)

• Welke van die ideeën zouden je het meest ten goede komen?

• Wat hebben jij of anderen gedaan om aanbidding in het huis van de Heer
zinvoller te maken? Wat gebeurt er als je die dingen doet? (U kunt tijdens de
bespreking dit citaat van het Eerste Presidium voorlezen: ‘Wanneer leden van
de kerk de namen van hun voorouders vinden en deze meenemen naar de
tempel om er tempelwerk voor te doen, wordt de tempelervaring erg verrijkt.’
[Brief van het Eerste Presidium, 8 oktober 2012.])

Moedig de cursisten aan om op te schrijven welke ingevingen ze hebben gekregen
om hun tempelervaring te verbeteren. Moedig ze aan om ermee aan de slag
te gaan.

Leer en Verbonden 109:8
Een plek van openbaring
Leg uit dat de profeet Joseph Smith in het inwijdingsgebed van de Kirtlandtempel
enkele doelen van de tempel vermeldde. Vraag de cursisten Leer en Verbonden
109:8 te lezen. Wijs ze erop dat een van de doelen ‘een huis van leren’ is.

• Wat kunnen we in de tempel leren?

Laat het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) zien en
door een cursist voorlezen:
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‘Dit heilige gebouw is een school van onderricht in de aangename en heilige
zaken Gods. Hier krijgen we het plan van een liefdevolle Vader voor zijn zoons en
dochters van alle geslachten uiteengezet. Hier krijgen we een schets van de
odyssee die de eeuwige reis van de mens vormt, van het voorsterfelijk bestaan
tot dit leven, en tot het leven hierna. Er worden op duidelijke en eenvoudige
wijze grote fundamentele waarheden onderricht die heel goed te begrijpen zijn

voor allen die ze horen.’ (‘The Salt Lake Temple’, Ensign, maart 1993, 5–6.)

• Hoe kunnen we door het verrichten van tempelverordeningen de grote
fundamentele waarheden van het plan van onze hemelse Vader leren kennen?

• Hoe kunnen we met het patroon in 3 Nephi 17:1–3 meer leren als we in de
tempel zijn?

Toon dit citaat van president Gordon B. Hinckley:

‘Er zijn talloze mensen die in hachelijke tijden, als ze te maken krijgen met
ingewikkelde problemen en moeilijke beslissingen, onder vasten en gebed naar
de tempel gaan om leiding van God te ontvangen. Velen hebben getuigd dat ze,
hoewel ze niet de stem van openbaring hebben gehoord, op dat moment of later
wel indrukken kregen over de te volgen koers, als antwoord op hun gebeden.’
(‘The Salt Lake Temple’, Ensign, maart 1993, 6.)

Vraag de cursisten tot slot of ze iets over hun gevoelens of getuigenis van de tempel
willen vertellen. Benadruk dat dit een erg belangrijke periode met veel beslissingen
in het leven van de cursisten is. Getuig dat de cursisten in het huis van de Heer
Gods Geest, troost en leiding kunnen voelen.

Leesstof voor de cursisten
• Psalmen 24:3–5; Johannes 2:13–16; 3 Nephi 17:1–3; Leer en Verbonden

109:8–22.

• Richard G. Scott, ‘Tempelbezoek: bron van macht en kracht in tijden van nood’,
Liahona, mei 2009, 43–45.
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LES 14

Verlossers op de berg
Zion worden

Inleiding
Door tempelwerk heeft de Heer het voor al wie zonder de
kennis van het evangelie van Jezus Christus gestorven is
mogelijk gemaakt om ‘in de tegenwoordigheid van God
[terug te keren] en dat het gezin voor eeuwig verenigd
wordt.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona,

november 2010, 129.) In deze les komen de cursisten te
weten hoe de geest van Elia ons motiveert om
familiehistorisch werk te doen en ‘verlossers [op] de berg
Sion’ te worden (Obadja 1:21).

Achtergrondinformatie
• David A. Bednar, ‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november

2011, 24–27.

• Quentin L. Cook, ‘Wortels en takken’, Liahona, mei 2014, 44–48.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 138:27–37, 58–59
De bediening van Jezus Christus in de geestenwereld
Laat de cursisten bedenken hoeveel van hun voorouders gestorven zijn zonder het
evangelie te horen of de heilsverordeningen te ontvangen.

Herinner de cursisten eraan dat de Heiland na zijn dood aan de geesten van de
overledenen verschenen is. Het visioen dat president Joseph F. Smith (1838–1918)
van zijn bezoek kreeg, staat in Leer en Verbonden 138. (Merk op dat dit een
voorbeeld is van het verduidelijken van de context voor de cursisten tijdens de
Schriftstudie.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Leer en Verbonden 138:27–37 voor
te lezen. Vraag de klas om mee te lezen en te letten op wat de Heer tijdens zijn
bediening in de geestenwereld deed.

• Hoe bereidde de Heiland de weg voor de verlossing van de geesten van de
overledenen? (Benadruk de volgende waarheid: de Heiland machtigde,
instrueerde en bereidde de rechtschapen geesten voor om het evangelie
aan de geesten in de geestengevangenis te prediken.)

• Waarom moeten de beginselen van het evangelie volgens vers 34 aan de
geesten in de gevangenis gepredikt worden? (Leg uit dat ‘geoordeeld te worden
naar de mens in het vlees’ betekent dat al Gods kinderen, zowel de levenden
als de doden, de kans krijgen om het evangelie te aanvaarden en de
heilsverordeningen te ontvangen, zodat ze allemaal volgens dezelfde normen
geoordeeld kunnen worden. Zie ook LV 137:7–9.)
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Laat de cursisten Leer en Verbonden 138:31, 58–59 lezen en opzoeken wat de
geesten in de geestenwereld die in het evangelie onderricht zijn, moeten doen om
‘erfgenaam van het heil’ te worden.

• Wat moeten de geesten van de overledenen volgens dit vers doen om
‘erfgenaam van het heil’ te worden? (Verduidelijk dit beginsel: als de geesten
in de geestengevangenis in het evangelie onderricht zijn, kunnen ze
ervoor kiezen zich te bekeren en de verordeningen te ontvangen die
plaatsvervangend in de tempel voor hen verricht zijn.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum
der Twaalf Apostelen voor:

‘Sommige mensen hebben het verkeerd begrepen en veronderstellen dat
overleden zielen “zonder hun medeweten in de mormoonse kerk worden
gedoopt” of dat “leden van andere kerken met terugwerkende kracht
gedwongen worden om mormoon te worden.” Ze gaan ervan uit dat wij de
macht hebben een ziel een bepaalde geloofsovertuiging op te dringen. Die macht
hebben wij uiteraard niet. God heeft de mens vanaf het begin keuzevrijheid

gegeven. “De doden die zich bekeren, zullen worden verlost door gehoorzaamheid aan de
verordeningen van het huis van God” [LV 138:58], maar alleen als ze die verordeningen
aanvaarden.’ (‘The Redemption of the Dead and the Testimony of Jesus’, Ensign, november
2000, 10.)

Laat de cursisten zich opsplitsen in tweetallen en doen alsof ze aan een niet-lid
moeten uitleggen hoe Gods plan het voor iedereen, zowel de levenden als de
doden, mogelijk maakt om het evangelie en de heilsverordeningen te ontvangen.

Obadja 1:21; Maleachi 4:5–6; Leer en Verbonden 110:13–16; 128:18
We behoren ‘verlossers [op] de berg Sion’ te worden (Obadja 1:21)
Vraag de cursisten op welke manieren we familiehistorisch werk kunnen doen.
(Namen van familieleden opzoeken en ze naar de tempel meenemen, familiefoto’s
en verhalen verzamelen en bewaren, indexeren enzovoort.)

• Wat voor invloed heeft familiehistorisch werk op onze gevoelens jegens
overleden familieleden?

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen om te verduidelijken waar die gevoelens vandaan komen, en laat
een cursist het voorlezen:

‘Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd dat de geest van Elia “een
manifestatie van de Heilige Geest [is] die getuigt van de goddelijke aard van de
familie.” (“A New Harvest Time”, Ensign, mei 1998, 34.) Deze kenmerkende
invloed van de Heilige Geest zorgt dat mensen hun voorouders en familieleden
— zowel die uit het verleden als het heden — gaan identificeren, vastleggen en
koesteren. De geest van Elia werkt in op mensen binnen en buiten de kerk.’ (‘Het

hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november 2011, 25.)
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U kunt de volgende definitie van ‘de geest van Elia’ op het bord zetten:

De geest van Elia is een manifestatie van de Heilige Geest die ons
motiveert om onze familieleden en voorouders te identificeren, vast te
leggen en te koesteren.

Laat een cursist Maleachi 4:5–6 voorlezen.

• Hoe zou het beloofde bezoek van de profeet Elia de gezinnen van de wereld en
het heilswerk van de Heer in de laatste dagen beïnvloeden? (Herinner de
cursisten eraan dat de herrezen Elia op 3 april 1836 in de Kirtlandtempel aan
Joseph Smith en Oliver Cowdery verscheen en hun de verzegelbevoegdheid
van het Melchizedeks priesterschap verleende [zie LV 110:13–16].)

• Wat betekent het dat het hart van de vaders tot de kinderen wordt
teruggebracht en andersom?

Laat een cursist de volgende uitleg van deze verzen door de profeet Joseph Smith
(1805–1844) voorlezen:

‘Het woord terugbrengen moet hier vertaald worden met binden, of verzegelen.
Maar wat is het doel van deze belangrijke zending? Of hoe zal die volbracht
worden? De sleutels moeten worden overgedragen, de geest van Elia moet
komen […] en de heiligen moeten als verlossers op de berg Zion staan [zie
Obadja 1:21].

‘Maar hoe kunnen de heiligen verlossers op de berg Zion worden? Door tempels
te bouwen, doopvonten neer te zetten, en daarna alle verordeningen te ontvangen ten behoeve
van al hun overleden voorouders […]. Zo kunnen de heiligen hen verlossen […]. Dat is de
schakel die het hart van de vaderen aan de kinderen bindt, en dat van de kinderen aan de
vaderen, waardoor de zending van Elia in vervulling gaat.’ (Zie Leringen van kerkpresidenten:
Joseph Smith [2007], 508–509.)

• Wat worden we volgens Joseph Smith als we tempelverordeningen voor onze
overleden voorouders verrichten? (Verlossers op de berg Zion.)

Toon het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) en vraag
een cursist het voor te lezen:

‘We worden letterlijk verlossers op de berg Zion. Wat betekent dat? Net zoals de
Verlosser zijn leven gaf als plaatsvervangend offer voor alle mensen, waarmee Hij
onze Heiland werd, worden ook wij, in bescheiden mate, als we in de tempel
plaatsvervangend werk doen, verlossers voor hen die aan de andere zijde zijn en
geen mogelijkheid hebben om vooruitgang te maken tenzij iemand hier op aarde
iets namens hen doet.’ (Zie ‘Slotwoord’, Liahona, november 2004, 105.)

Leg uit dat Jezus Christus de verzoening plaatsvervangend voor ons tot stand heeft
gebracht. Als wij tempelverordeningen voor overledenen verrichten, worden we
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‘verlossers op de berg Zion’. De term ‘berg Zion’ kan naar verschillende plaatsen
verwijzen, waaronder de hemelse stad van God of de stad Nieuw-Jeruzalem (zie
Hebreeën 12:22; LV 76:66; 84:2–4; 1 Koningen 8:1).

• Hoe kan een begrip van de zinsnede ‘verlossers op de berg Zion’ ons motiveren
om meer voor de tempelzegeningen van onze voorouders en familieleden
te doen?

U kunt het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson voorlezen:

‘Door onze voorouders op te zoeken en de heilsverordeningen te verrichten die ze
niet voor zichzelf konden verrichten, getuigen we van de oneindige reikwijdte van
de verzoening van Jezus Christus. Christus “is voor allen gestorven” [2 Korinthe
5:15.]’ (‘The Redemption of the Dead and the Testimony of Jesus’, Ensign,
november 2000, 10.)

Leg uit dat Leer en Verbonden 128 een brief is die de profeet Joseph Smith aan de
heiligen schreef, waarin hij Maleachi 4:5–6 citeerde en er vervolgens een
geïnspireerde toelichting over gaf.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 128:18 doorlezen. Laat ze de redenen
markeren die Joseph Smith vermeldde voor het doen van het verlossingswerk voor
onze overleden familieleden. Bespreek de bevindingen van de cursisten en
bespreek daarna het volgende:

• Hoe brengen we ook ons eigen heil teweeg als we heilsverordeningen voor
onze voorouders verrichten?

Zet deze woorden op het bord: Opzoeken, Meenemen en Leren.

Vraag de cursisten hoe die drie woorden de stappen beschrijven die we bij het doen
van familiehistorisch en tempelwerk moeten zetten. (Zorg ervoor dat het volgende
duidelijk is: namen opzoeken en voorbereiden voor tempelwerk; die namen naar de
tempel meenemen en plaatsvervangende verordeningen voor die mensen verrichten;
anderen leren om dat ook te doen.)

Om de zegeningen te verduidelijken die uit die stappen voortvloeien,
toont u het volgende citaat van ouderling David A. Bednar en laat u een

cursist het voorlezen. U kunt ook de video ‘The Promised Blessings of Family
History’ [De beloofde zegeningen van familiegeschiedenis] tonen (lds.org/topics/
family-history/fdd-cook/blessings-video). Vraag de cursisten op de beloofde
zegeningen te letten die uit familiehistorisch werk voortvloeien.
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‘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. […] 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’, 26–27.)

• Wat voor zegeningen ontvangen we als we familiehistorisch werk doen?

Vraag of iemand over een persoonlijke ervaring wil vertellen, waarin hij of zij door
het doen van familiehistorisch werk zegeningen heeft ontvangen.

• Hoe voelde je je toen je verordeningen voor je voorouders verrichtte?

Nodig de cursisten uit om familiehistorisch onderzoek met de hulpmiddelen op
FamilySearch.org te doen en indien nodig de hulp van een consulent
familiegeschiedenis in hun wijk of gemeente in te roepen. Spoor de cursisten aan
een plan op te stellen om de namen van hun voorouders op te zoeken, die namen
naar de tempel mee te nemen en er plaatsvervangende verordeningen voor hen te
verrichten, en anderen te leren dat ook te doen.

Leesstof voor de cursisten
• Obadja 1:21; Maleachi 4:5–6; Leer en Verbonden 110:13–16; 128:18; 138:27–37,

58–59.

• David A. Bednar, ‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november
2011, 24–27.
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LES 15

Het eeuwig huwelijk
Inleiding
Het eeuwig huwelijk is essentieel voor de verhoging in de
hoogste graad van het celestiale koninkrijk, en kan alleen
bereikt worden als we in de tempel door een verzegelaar met
het juiste gezag verzegeld worden en vervolgens de gesloten

verbonden nakomen. Deze les bevestigt opnieuw dat met de
juiste persoon, op de juiste plek en door het juiste gezag
trouwen de belangrijkste beslissing is die we ooit
zullen nemen.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘Het celestiale huwelijk’, Liahona, november 2008, 92–95.

• ‘Een eerzaam, gelukkig en succesrijk huwelijk’, hoofdstuk 18 in Leringen van
kerkpresidenten: Spencer W. Kimball (2006), 209–222.

• Cree-L Kofford, ‘Marriage in the Lord’s Way, Part One’, Ensign, juni 1998, 7–12.

Lessuggesties
Leer en Verbonden 132:1–24
De leer van het eeuwig huwelijk
Leg uit dat vanaf de begindagen van de kerk het belang van het huwelijk
benadrukt is. In de leer van het eeuwig huwelijk werd echter pas in het
Nauvootijdperk door de profeet Joseph Smith onderwezen. Toon het volgende
citaat van ouderling Parley P. Pratt (1807–1857) van het Quorum der Twaalf
Apostelen, waarin hij beschrijft hoe hij zich voelde toen hij vernam dat het huwelijk
eeuwig kon zijn. Vraag een cursist het voor te lezen:

‘Van [Joseph Smith] vernam ik dat mijn eigen lieve vrouw voor tijd en alle
eeuwigheid aan mij verbonden kon worden. […] Van hem heb ik geleerd dat we
die liefde kunnen ontwikkelen en er tot in de eeuwigheid in kunnen groeien en
vooruitgang maken, terwijl het resultaat van ons eeuwig samenzijn
nakomelingen zal zijn, zo talrijk als de sterren aan de hemel of het zand aan de
oever van de zee. […] Ik had eerder liefgehad, maar ik wist niet waarom. Maar

nu had ik lief — met een zuiverheid — een intensiteit van verheven gevoelens.’ (Autobiography
of Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr. [1938], 297–298.)

• Wat voor invloed had die nieuwe kennis op de gevoelens van ouderling Pratt
voor zijn vrouw?

Leg uit dat veel van de leerstellingen van de Heer over het eeuwig huwelijk in Leer
en Verbonden 132 staan. Vraag een cursist Leer en Verbonden 132:19 voor te lezen.
Laat de klas meelezen en op de voorwaarden voor een eeuwig huwelijk letten.

• Aan welke voorwaarden moet voldaan worden zodat een huwelijk eeuwig kan
zijn? (De cursisten dienen het volgende te begrijpen: het huwelijk is eeuwig
voor mensen die door Gods woord gehuwd zijn, van wie het huwelijk
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door de Heilige Geest der belofte verzegeld is, en die zich aan het
verbond houden.)

• Wat betekent ‘zich aan het verbond houden’? (De voorwaarden van het
huwelijksverbond nakomen. Als een man en een vrouw een eeuwig huwelijk
aangaan, doen ze elkaar en God plechtige beloften. Ze beloven dat ze eeuwig
van elkaar zullen houden en elkaar met volledige trouw zullen dienen. Ze
beloven God plechtig dat ze de voorwaarden van hun tempelverbonden zullen
nakomen.)

• Wat houdt het in om ‘door de Heilige Geest der belofte’ verzegeld te zijn? (U
kunt uitleggen dat de Heilige Geest der belofte een van de titels van de Heilige
Geest is. De Heilige Geest heeft veel titels, waaronder Trooster en Openbaarder.
Elk van die titels verwijst naar een van zijn specifieke taken of functies.)

Om de titel Heilige Geest der belofte te verduidelijken, toont u het volgende citaat
en vraagt u een cursist het voor te lezen:

‘De Heilige Geest is tevens de Heilige Geest der belofte (zie Handelingen 2:33). Hij bevestigt de
rechtschapen handelingen, verordeningen en verbonden van de mensen als aanvaardbaar voor
God. De Heilige Geest der belofte getuigt tot de Vader dat de heilsverordeningen op de juiste
wijze zijn verricht en dat de bijbehorende verbonden zijn nagekomen. (Zie Gids bij de Schriften,
‘Heilige Geest der belofte’, scriptures.lds.org.)

• Hoe verduidelijkt dit citaat dat er voor de verhoging meer nodig is dan alleen in
de tempel verzegeld zijn? Wat is er nog meer vereist? (We moeten rechtschapen
leven en alle heilsverordeningen trouw blijven, waaronder de doop, het
avondmaal, priesterschapsordeningen en tempelverordeningen. Alleen als we
getrouw blijven, getuigt de Heilige Geest tot de Vader dat we onze verbonden
nakomen.)

Om het eeuwig huwelijk te verduidelijken kunt u aan de hand van het volgende
schema het eeuwig en burgerlijk huwelijk met elkaar vergelijken. Zet dit schema op
het bord:

Deel de klas op in tweetallen. Laat de ene cursist Leer en Verbonden 132:15–18 en
de andere Leer en Verbonden 132:19–24 bestuderen. Laat de cursisten op woorden
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en zinsneden letten die de omstandigheden van een burgerlijk huwelijk en de
zegeningen van een eeuwig huwelijk beschrijven.

Vraag de cursisten na verloop van tijd hun bevindingen aan elkaar te vertellen.
Vraag dan:

• Hoe verschillen na de dood de omstandigheden van wie een burgerlijk huwelijk
heeft met die van wie een eeuwig huwelijk heeft? (U kunt de antwoorden van
de cursisten in het schema op het bord zetten. U kunt uitleggen dat de
omstandigheden in de verzen 20–24 vergelijkbaar zijn met de beloofde
zegeningen van het verbond van Abraham [zie Genesis 17:1–7; 22:17].)

Als antwoord op deze vraag kunt u het volgende citaat van ouderling Cree‑L
Kofford van de Zeventig voorlezen:

‘Het gezag voor de beloften in een celestiaal huwelijk komt van God, en als u die
beloften niet nakomt, komen de gevolgen ook van God. In een burgerlijk huwelijk
is het gezag voor de beloften tussen de bruid en bruidegom hun integriteit. Daar
blijft het bij. Het kan niets meer zijn. Het gezag komt van de mens en niet van
God.’ (‘Marriage in the Lord’s Way, Part One’, Ensign, juni 1998, 9.)

• Waar denk je aan als je de omstandigheden op het bord vergelijkt?

• Wat voor zegeningen heb je gezien in het gezin van mensen die in de tempel
getrouwd zijn en ernaar streven hun verbonden na te komen? Wat doen die
echtparen om hun verbonden na te komen? (U kunt tijdens de bespreking dit
citaat over het huwelijk van ouderling L. Whitney Clayton van de Zeventig
voorlezen: ‘Geen enkele andere relatie [kan] zoveel vreugde geven, zoveel
goeds [teweegbrengen] of zoveel persoonlijke ontwikkeling […] opleveren.’
[‘Het huwelijk: kijken en leren’, Liahona, mei 2013, 83.])

Leg uit dat Leer en Verbonden 132 ook instructies van de Heer over het
meervoudig huwelijk bevat. De Heer gaf de heiligen het gebod van het meervoudig
huwelijk als onderdeel van de herstelling van alle dingen (zie Handelingen 3:21; LV
132:45). Leden van de kerk leefden die wet tot 1890 na, toen de Heer aan president
Wilford Woodruff openbaarde dat Hij dat niet meer van de leden vereiste. Laat een
cursist het volgende citaat van president Gordon B. Hinckley (1910–2008)
voorlezen om het standpunt van de kerk inzake het meervoudig huwelijk in deze
tijd te verduidelijken:

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meervoudig huwelijk heeft,
wordt hij of zij geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen.
[…] Meer dan een eeuw geleden heeft God duidelijk aan zijn profeet Wilford
Woodruff geopenbaard dat het meervoudig huwelijk afgeschaft moest worden,
wat inhoudt dat het nu tegen Gods wet is. Zelfs in landen waar de burgerlijke
wet of de godsdienstige wetten het meervoudig huwelijk toelaten, leert de kerk

dat het huwelijk monogaam moet zijn, en accepteert men geen nieuwe leden met een
meervoudig huwelijk.’ (‘What Are People Asking about Us?’ Ensign, november 1998, 71–72.)
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Als de cursisten vragen over het meervoudig huwelijk hebben, verwijst u ze naar
Gospel Topics, ‘Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’,
lds.org/topics.

Leer en Verbonden 131:1–4
Hoe belangrijk het is om voor een eeuwig huwelijk te kiezen
Laat een cursist Leer en Verbonden 131:1–4 voorlezen. Vraag de klas op te zoeken
waarom het belangrijk is dat we trouwen op de manier die de Heer geboden heeft.

• Wat voor zegeningen ontvangen we als we het nieuw en eeuwigdurend
huwelijksverbond aangaan? (Zorg ervoor dat de cursisten dit beginsel
begrijpen: als we het nieuw en eeuwigdurend huwelijksverbond aangaan,
kunnen we in de hoogste graad van het celestiale koninkrijk verhoogd
worden. Leg uit dat nieuw in deze context betekent dat dit verbond in deze
bedeling opnieuw hersteld is. Het woord eeuwigdurend betekent dat dit verbond
altijd in stand blijft en dat het in de voorsterfelijke wereld als onderdeel van het
heilsplan is ingesteld. Het is sinds Adam onderdeel van het evangelie van Jezus
Christus. Over het woord vermeerdering heeft de profeet Joseph Smith gezegd
dat wie de hoogste graad van het celestiale koninkrijk beërft, ‘zich zal blijven
vermenigvuldigen en kinderen in de celestiale heerlijkheid hebben.’ [In History
of the Church, deel 5, 391.])

Toon de volgende citaten van ouderling Russell M. Nelson en vraag een cursist ze
voor te lezen:

‘[Verlossing] betekent verlost worden van de lichamelijke en de geestelijke dood.
[…] [Verhoging] betekent de hoogste staat van geluk en heerlijkheid in de
celestiale sfeer halen.’ (‘Heil en verhoging’, Liahona, mei 2008, 8.)

‘Verlossing mag dan een individuele kwestie zijn, maar verhoging is een
gezinsaangelegenheid. Alleen wie in de tempel zijn getrouwd en hun huwelijk
door de Heilige Geest der belofte hebben laten verzegelen, blijven na de dood

elkaars huwelijkspartner en ontvangen de hoogste heerlijkheidsgraad, oftewel verhoging.’ (‘Het
celestiale huwelijk’, Liahona, november 2008, 92.)

• Waarom is het eeuwig huwelijk zo belangrijk? (Als de Geest u ertoe aanzet,
kunt u benadrukken dat er in deze tijd een slechte trend is om niet te trouwen
omdat men bepaalde zaken zoals een carrière belangrijker vindt dan het
vervullen van Gods plan. Door niet te trouwen, laten ze zegeningen aan hen
voorbijgaan die God hun nu en in de eeuwigheid wil geven.)

• Waarom geeft een tempelhuwelijk echtparen meer mogelijkheden tot geluk dan
een burgerlijk huwelijk of ongehuwd samenwonen?

Alle heiligen zullen uiteindelijk de zegening van een eeuwig huwelijk genieten als
ze volgens de normen leven. Laat een cursist het volgende citaat van president
Howard W. Hunter (1907–95) voorlezen om dat te verduidelijken:
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‘Geen enkele zegening, inclusief de zegening van een eeuwig huwelijk en gezin,
zal de getrouwen ontzegd worden. Hoewel het wat langer kan duren —
misschien zelfs tot na dit sterfelijke leven — tot sommigen deze zegening
ontvangen, zal deze hun niet ontzegd worden.’ (‘The Church Is for All People’,
Ensign, juni 1989, 76.)

• Wie kent er mensen die in de tempel willen trouwen, maar daar nog geen
gelegenheid toe gehad hebben? Hoe kan de belofte in de uitspraak van
president Hunter die mensen helpen?

Vraag de cursisten tot slot een van deze of beide vragen schriftelijk te
beantwoorden:

• Wat voor beslissingen neem ik nu al die tot mijn verzegeling in de tempel
kunnen leiden?

• In welke opzichten moet ik veranderen of groeien om in de tempel te kunnen
trouwen?

Vraag enkele cursisten wat ze doen om zich op een tempelhuwelijk voor te
bereiden. Getuig dat als een man en vrouw de verbonden nakomen die ze bij hun
tempelverzegeling gesloten hebben, ze eeuwig samen zullen zijn. Vertel hoe die
kennis u tot zegen is.

Leesstof voor de cursisten
• Leer en Verbonden 131:1–4; 132:1–24.

• Russell M. Nelson, ‘Het celestiale huwelijk’, Liahona, november 2008, 92–95.
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LES 16

Het heilige
voortplantingsvermogen

Inleiding
‘God [heeft] geboden dat het heilige voortplantingsvermogen
alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw
die wettig met elkaar gehuwd zijn.’ (‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)
De wet van kuisheid vergt van al Gods kinderen dat ze zowel

in hun handelingen als in hun gedachten deugdzaam zijn.
Seksuele omgang is mooi en heilig en is door God ingesteld
om kinderen te verwekken en om de liefde tussen man en
vrouw te uiten.

Achtergrondinformatie
• David A. Bednar, ‘Wij geloven kuis te moeten zijn’, Liahona, mei 2013, 41–44.

• Dallin H. Oaks, ‘Pornografie’, Liahona, mei 2005, 87–90.

• Linda S. Reeves, ‘Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin Christus
centraal staat’, Liahona, mei 2014, 15–17.

• ‘Seksuele reinheid’, Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2011), 35–37.

Lessuggesties
Psalmen 24:3–4; Mattheüs 5:8; Jakob 2:31–35; Alma 39:3–5, 9; Leer en
Verbonden 42:22–24; 121:45–46
De wet van kuisheid van de Heer
Zet de volgende onvolledige zin op het bord en vraag de cursisten hoe ze die
zouden aanvullen:

‘De kwellende plaag van deze generatie is ____________________.’

Toon het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) en vraag een
cursist het voor te lezen:

‘De kwellende plaag van deze generatie is zedelijke verdorvenheid. De profeet
Joseph Smith heeft gezegd dat dit, meer dan wat ook, de oorzaak zou zijn van
vele verleidingen, geselingen en moeilijkheden voor de ouderlingen van Israël.’
(Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson [2014], 234.)

• In welke opzichten is de uitspraak van president Benson op onze samenleving
van toepassing?
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Toon het volgende citaat uit Voor de kracht van de jeugd en vraag een cursist het voor
te lezen: Vraag de cursisten vervolgens hoe ze de wet van kuisheid van de Heer in
één zin zouden verwoorden.

‘De norm van de Heer inzake seksuele reinheid is duidelijk en onveranderd. Heb geen seks vóór
het huwelijk en wees volledig trouw aan je partner als je eenmaal getrouwd bent. […]

‘Zoen vóór het huwelijk niet hartstochtelijk, ga niet op elkaar liggen, raak de geslachtsdelen van
een ander niet aan, gekleed of ongekleed. Doe niets wat seksuele gevoelens kan oproepen. Wek
die emoties ook niet bij jezelf op.’ (Voor de kracht van de jeugd [boekje, 2011], 35–36.)

• Hoe zou je de wet van kuisheid van de Heer in één zin verwoorden? (Laat de
cursisten antwoorden en benadruk deze leer uit de proclamatie over het gezin:
‘God [heeft] geboden dat het heilige voortplantingsvermogen alleen
gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar
gehuwd zijn.’ [‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november
2010, 129.])

• Hoe kunnen de voorzorgen in de tweede alinea van het citaat uit Voor de kracht
van de jeugd voorkomen dat iemand ernstigere zedelijke zonden begaat?

Zet het volgende schema op het bord. Deel de klas in twee groepen op en vraag de
ene om de teksten onder ‘gevolgen’ en de andere om die onder ‘zegeningen’ te
lezen. Moedig de cursisten aan om ook de voetnoten door te nemen.

Gevolgen als we de wet van kuisheid overtreden:

Jakob 2:31–35

Alma 39:3–5, 9

LV 42:22–24

Zegeningen als we de wet van kuisheid naleven:

Psalmen 24:3–4

Mattheüs 5:8

LV 121:45–46

Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. Stel de volgende of
vergelijkbare vragen:

• Hoe geven de gevolgen van het schenden van de wet van kuisheid aan dat het
belangrijk is dit gebod te onderhouden?

• Wat voor zegeningen heb je door gehoorzaamheid aan de wet van kuisheid
ontvangen?

Toon deze waarheid uit de proclamatie over het gezin:
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‘Wij verklaren dat de manier waarop het sterfelijk leven tot stand komt door God is
voorgeschreven.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)

• Wat betekent deze zinsnede voor jou?

Gebruik de volgende citaten van ouderlingen Jeffrey R. Holland en David A.
Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen om deze waarheid te verduidelijken.
Vraag een cursist de citaten voor te lezen en laat de anderen letten op waarom de
wet van kuisheid van eeuwig belang is.

‘Het lichaam is een essentieel onderdeel van de ziel. Die kenmerkende en zeer
belangrijke leer van onze kerk onderstreept waarom een seksuele zonde zo
ernstig is. Wij verklaren dat iemand die het door God gegeven lichaam van een
ander zonder goddelijke toestemming gebruikt, de ziel van die persoon
beschadigt, en schade toebrengt aan het belangrijkste doel en het verloop van
het leven, “de sleutel” tot het leven, zoals president Boyd K. Packer het eens

noemde. Door iemands lichaam te misbruiken — dus iemands ziel te misbruiken — ontheiligt
men de verzoening van Christus, waardoor die ziel is gered en waardoor de gave van eeuwig
leven mogelijk wordt.’ (Jeffrey R. Holland, ‘Personal Purity’, Ensign, november 1998, 76.)

‘Het huwelijk tussen man en vrouw is dus het voorgeschreven instituut waardoor
de voorsterfelijke geesten hun intrede in het sterfelijke leven doen. Volledige
seksuele onthouding vóór het huwelijk en volledige trouw binnen het huwelijk
beschermen de heiligheid van dit instituut.

‘Het voortplantingsvermogen heeft geestelijke betekenis. Misbruik van dat
vermogen ondermijnt de doeleinden van het plan van onze Vader en van ons

aardse bestaan. Onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon zijn scheppers en hebben ieder van
ons een deel van hun scheppingsmacht gegeven. […] De manier waarop we met die goddelijke
macht omgaan, bepaalt in grote mate ons aardse geluk en onze eeuwige bestemming.’ (David A.
Bednar, ‘Wij geloven kuis te moeten zijn’, Liahona, mei 2013, 42.)

• Waarom is de wet van kuisheid van eeuwig belang?

• Hoe beïnvloedt de manier waarop we met het voorplantingsvermogen omgaan
ons geluk nu en in de eeuwigheid?

Geef de cursisten even de tijd om voorzorgen te noteren waarmee ze de wet van
kuisheid kunnen gehoorzamen.

Mattheüs 5:27–28; Romeinen 8:6; Leer en Verbonden 63:16
De gevaren van pornografie
Laat de cursisten deze verzen lezen: Mattheüs 5:27–28; Romeinen 8:6; en Leer en
Verbonden 63:16. Overweeg om de cursisten de Schriftstudievaardigheid
tekstenreeksen maken te laten oefenen door met de eerste tekst te beginnen, een
verwijzing naar de volgende te noteren enzovoort tot de laatste tekst.
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• Wat voor gedrag wordt in deze teksten verboden? (Een gedrag dat de cursisten
dienen te vinden is het gebruik van pornografie.)

• Welke gevolgen van het bekijken of lezen van pornografie worden in deze
Schriftteksten vermeld?

Toon de volgende citaten van ouderlingen Dallin H. Oaks en Richard G. Scott van
het Quorum der Twaalf Apostelen en zuster Linda S. Reeves, tweede raadgeefster
in het algemeen ZHV-presidium. Laat een cursist ze voorlezen en vraag de klas op
nog meer gevolgen van pornografiegebruik te letten.

‘Pornografie belemmert iemand om een normale emotionele, romantische en
geestelijke relatie met iemand van het andere geslacht te hebben. (Dallin H.
Oaks, ‘Pornografie’, Liahona, mei 2005, 89.)

‘Satan maakt zeer gewiekst gebruik van de verslavingskracht van pornografie om
iemands vermogen tot hemelse communicatie te beperken. Pornografie in al haar
kwaadaardige, verterende, vernietigende vormen heeft veel verdriet, lijden en
hartzeer veroorzaakt en huwelijken vernietigd. (Richard G. Scott, ‘Hemelse
inspiratie ontvangen’, Liahona, november 2009, 8.)

‘[Kinderen en jongeren] moeten weten wat de gevaren van pornografie zijn en
hoe zij iemands leven in beslag neemt. Dat leidt tot verlies van de Geest, een
verwrongen gevoelsleven, leugens, ontwrichte relaties, het verlies van
zelfbeheersing en in een bijna volledige verspilling van tijd, gedachten en
energie.’ (Linda S. Reeves, ‘Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin
Christus centraal staat’, Liahona, mei 2014, 15.)

Moedig cursisten die worstelen met pornografiegebruik of andere onzedelijkheden
aan om met hun bisschop of gemeentepresident te spreken. Verzeker ze dat ze
dankzij bekering weer gemoedsrust en geluk kunnen vinden. Getuig van deze
waarheid: pornografie vermijden leidt tot meer geluk in dit leven en in de
eeuwigheid. U kunt de volgende kerkwebsites op het bord zetten om cursisten die
met pornografiegebruik worstelen te helpen:

overcomingpornography.org

addictionrecovery.lds.org
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Genesis 2:21–24
De rol van intimiteit in het huwelijk
Noot: aangezien dit deel van de les gevoelig ligt, vertrouwt u op profetische leringen
en vermijdt u meer dan deze leerstof te behandelen. Vertel geen details over uw
relatie met uw huwelijkspartner.

Getuig dat seksuele intimiteit heilig, gepast en bijzonder is binnen de grenzen van
het huwelijk, zoals de Heer geboden heeft.

Vraag een cursist Genesis 2:21–24 voor te lezen.

• Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, wat is volgens deze verzen een doel van de
seksuele omgang tussen man en vrouw? (Om met elkaar één te worden.)

Toon het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland:

‘Seksuele intimiteiten zijn voorbehouden aan gehuwden omdat ze een symbool
zijn van volkomen eenheid, een totaliteit en een eenheid die God heeft geboden
en vastgesteld. Vanaf de hof van Eden is het huwelijk bedoeld als de volkomen
samensmelting van man en vrouw — hun hart, hoop, leven, liefde, gezin,
toekomst, alles.’ (‘Personal Purity’, Ensign, november 1998, 76.)

• Hoe verduidelijkt de uitspraak van ouderling Holland het doel van seksuele
intimiteit tussen man en vrouw voor jou? (De cursisten dienen dit te begrijpen:
seksuele intimiteit binnen het huwelijk sterkt de geestelijke en
emotionele banden tussen man en vrouw.)

U kunt de volgende citaten op een uitreikblad zetten. Geef iedere cursist een kopie
en laat ze de doelen van seksuele intimiteit binnen het huwelijk onderstrepen.

‘De vereniging van man en vrouw (alleen als huwelijkspartners) is voornamelijk
bestemd om kinderen op aarde te brengen. De seksuele relatie is nooit door de
Heer bedoeld als speelgoed of om uitsluitend begeerten en lusten te bevredigen.’
(Spencer W. Kimball, ‘The Lord’s Plan for Men and Women’, Ensign, oktober
1975, 4.)

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft één
onveranderlijke seksuele norm: intieme omgang is uitsluitend voorbehouden aan
een man en een vrouw die met elkaar gehuwd zijn, zoals in Gods plan
omschreven. Een dergelijke omgang is niet louter een te verkennen
nieuwsgierigheid, een te bevredigen lust, of een zelfzuchtig te bedrijven vorm
van ontspanning of vermaak. […] Nee, die omgang is in de sterfelijkheid een van

de hoogste uitingen van onze goddelijke natuur en ons goddelijk potentieel, en dient ook om de
emotionele en geestelijke band tussen man en vrouw te versterken.’ (David A. Bednar, ‘Wij
geloven kuis te moeten zijn’, Liahona, mei 2013, 42.)

Bespreek de doelen die de cursisten onderstreept hebben.
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Vraag de cursisten wat ze over de wet van kuisheid geleerd hebben en laat ze de
volgende vragen in hun dagboek beantwoorden:

• Hoe sterkt je begrip van de wet van kuisheid je vastberadenheid om zedelijk
rein te zijn?

• Waarom gehoorzaam je de wet van kuisheid?

Geef tot slot uw getuigenis van de beginselen die in deze les aan de orde zijn
gekomen.

Leesstof voor de cursisten
• Genesis 2:21–24; Psalmen 24:3–4; Mattheüs 5:8, 27–28; Romeinen 8:6; Jakob

2:28, 31–35; Alma 39:1–9; Leer en Verbonden 42:22–24; 63:16; 121:45–46.

• David A. Bednar, ‘Wij geloven kuis te moeten zijn’, Liahona, mei 2013, 41–44.

• ‘Seksuele reinheid’, Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2011), 35–37.
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LES 17

Het gebod om zich te
vermenigvuldigen en de
aarde te vervullen

Inleiding
Het gebod om zich te vermenigvuldigen en de aarde te
vervullen is een belangrijk onderdeel van het eeuwige plan
van onze hemelse Vader en blijft ook in deze tijd van kracht.
Dankzij deze les zullen de cursisten inzien dat ze in hun

beslissing om kinderen te krijgen, geleid kunnen worden als
ze de woorden van de hedendaagse profeten bestuderen en
om de leiding van onze hemelse Vader bidden.

Achtergrondinformatie
• Neil L. Andersen, ‘Kinderen’, Liahona, november 2011, 28–31.

• Russell M. Nelson, ‘Abortion: An Assault on the Defenseless’, Ensign, oktober
2008, 32–37.

Lessuggesties
Genesis 1:27–28; 9:1; 35:11
Het gebod om kinderen te krijgen blijft van kracht
Zet vóór de les de volgende regels uit ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
op het bord:

‘Het eerste gebod dat God aan Adam en Eva gaf, had betrekking op hun vermogen
om als man en vrouw kinderen te krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn
kinderen om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft.’

Begin de les met de vraag:

• Waaraan denk je als je bij die twee zinnen stilstaat?

Laat de cursisten Genesis 1:27–28, Genesis 9:1 en Genesis 35:11 doornemen en
zoeken naar de naam van de mensen die God beval om zich te vermenigvuldigen
en de aarde te vervullen. U kunt de cursisten aanmoedigen om die Schriftteksten
naar elkaar te laten verwijzen en op die manier een tekstenreeks te maken. Zorg
ervoor dat de cursisten begrijpen dat dat gebod in elke bedeling is gegeven.

Toon het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:
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‘Het is voor een man en vrouw die kinderen kunnen krijgen een koninklijk
voorrecht om deze geestkinderen van God van een sterfelijk lichaam te voorzien.
Wij geloven in het gezin en wij geloven in kinderen.

‘Wanneer er een kind wordt geboren, vervullen man en vrouw een gedeelte van
het plan van onze hemelse Vader om kinderen in de wereld te brengen.’
(‘Kinderen’, Liahona, november 2011, 28.)

Benadruk de laatste zin van deze uitspraak door dit beginsel te vermelden: als een
man en een vrouw een kind krijgen, vervullen ze een deel van het plan van
geluk van onze hemelse Vader. Verwijs naar de zinnen op het bord en vraag:

• Waarom heeft de Heer in deze tijd door zijn hedendaagse profeten het gebod
herhaald om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen? (Ter illustratie
kunt u de cursisten vertellen dat het geboortecijfer bij getrouwde vrouwen in de
Verenigde Staten sinds 1960 met 45 procent is afgenomen.)

• Waarom zouden echtparen tegenwoordig minder kinderen krijgen? (Mogelijke
antwoorden: financiële overwegingen, een studie afmaken, en wachten om een
carrière te beginnen.)

• Hoe kan een begrip van Gods plan voor zijn kinderen een echtpaar helpen met
hun beslissing wanneer en hoeveel kinderen ze willen krijgen?

Leg uit dat echtparen zelfs in moeilijke omstandigheden zegeningen van God
zullen ontvangen, waardoor ze het gebod om kinderen te krijgen kunnen
gehoorzamen. Lees het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen over een
ervaring uit het leven van ouderling James O. Mason van de Zeventig voor:

‘Toen ouderling Mason nog maar een paar weken getrouwd was, had hij een […]
ervaring die hem hielp zijn prioriteiten in het gezin te stellen. Hij zei:

‘“Marie en ik hadden beredeneerd dat het nodig was dat zij tijdens mijn
medicijnenstudie zou blijven werken. Hoewel we dat eigenlijk niet [wilden],
moesten de kinderen dus maar later komen. [Toen ik bij mijn ouders thuis een
kerktijdschrift doorbladerde] zag ik een artikel van ouderling Spencer W. Kimball,

die toen lid was van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij benadrukte de verantwoordelijkheid
die met het huwelijk gepaard gaat. Volgens ouderling Kimball was het een heilige taak om zich
voort te planten en de aarde te vervullen. Het huis van mijn ouders stond [dicht bij] het
kantoorgebouw van de kerk. Ik liep meteen naar het kantoor toe en slechts een half uur nadat ik
zijn artikel had gelezen, zat ik tegenover ouderling Spencer W. Kimball aan zijn bureau.”
(Tegenwoordig gaat dat niet zo makkelijk.)

‘“Ik legde uit dat ik dokter wilde worden. De enige oplossing zou zijn om een gezinnetje uit te
stellen. Ouderling Kimball luisterde geduldig en gaf toen zachtjes antwoord: ‘Broeder Mason, zou
de Heer willen dat u een van zijn belangrijke geboden overtreedt om dokter te worden? Met de
hulp van de Heer kunt u aan een gezin beginnen en ook dokter worden. Waar is uw geloof?’”

‘Ouderling Mason vervolgde: “Ons eerste kind werd iets minder dan een jaar later geboren.
Marie en ik werkten hard en de Heer deed de vensters des hemels open.” De familie Mason werd
gezegend met nog twee kinderen voordat hij vier jaar later afstudeerde.’ (‘Kinderen’, 29.)

• Wat valt je op aan die ervaring?

LES 17

83



Benadruk dat getrouwd zijn een essentieel onderdeel is van het gebod om kinderen
te krijgen. Lees het volgende citaat uit de proclamatie over het gezin voor:

‘Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden
opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren.’

• Welke voordelen hebben kinderen die ‘binnen het huwelijk’ geboren worden?

• Wat gaat er in je om als je denkt aan het helpen van onze hemelse Vader om
zijn plan te vervullen door kinderen te krijgen?

1 Nephi 15:11; Leer en Verbonden 29:6
Naar de leiding van de Heer streven
Toon het volgende citaat van ouderling Neil L. Andersen en vraag een cursist het
voor te lezen:

‘Wanneer en hoeveel kinderen, zijn persoonlijke beslissingen die een man en
vrouw met de Heer nemen. Dat zijn heilige beslissingen — beslissingen die na
oprecht gebed en met groot geloof genomen moeten worden.’ (‘Kinderen’, 28;
cursivering toegevoegd.)

• Wat betekent het dat die beslissingen ‘met groot geloof genomen moeten
worden’?

Vraag de cursisten 1 Nephi 15:11 en Leer en Verbonden 29:6 te bestuderen om
enkele beginselen te leren die echtparen kunnen gebruiken als ze willen bepalen
wanneer en hoeveel kinderen ze willen hebben.

• Welke beginselen heb je in deze Schriftteksten gevonden waarmee echtparen
kunnen beslissen wanneer en hoeveel kinderen ze willen krijgen? (Benadruk dit
beginsel: als echtparen geloof oefenen en de Heer om hulp bidden, zal Hij
hen leiden in hun beslissingen over het krijgen van kinderen.)

• Waarom is het belangrijk dat echtparen de Heer om raad vragen?

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

‘Hoeveel kinderen moet een echtpaar krijgen? Zoveel kinderen als ze kunnen
opvoeden! Kinderen opvoeden betekent uiteraard meer dan ze alleen het leven
schenken. Kinderen moeten geliefd, grootgebracht, onderwezen, gevoed, gekleed
en geleerd worden om zelf goede ouders te worden.’ (‘The Great Plan of
Happiness’, Ensign, november 1993, 75.)
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• Hoe kunnen de leringen van ouderling Oaks een echtpaar helpen bepalen
hoeveel kinderen ze willen?

Wees tijdens deze les attent op het feit dat sommige cursisten in dit leven
misschien niet in de gelegenheid zullen zijn om kinderen te krijgen. Het volgende
citaat van ouderling Neil L. Andersen kan nuttig zijn:

‘Het onderwerp kinderen krijgen kan […] het hart breken van rechtschapen
echtparen die trouwen en er dan achter komen dat ze geen kinderen kunnen
krijgen, waar ze met smart op hadden gewacht, of van een man en een vrouw
die graag een groot gezin wilden hebben maar slechts met een klein gezin
worden gezegend.

‘We kunnen de moeilijkheden van deze sterfelijke proeftijd niet altijd uitleggen.
Soms lijkt het leven erg oneerlijk — vooral als het ons grootste verlangen is om precies te doen
wat de Heer ons heeft geboden. Als dienaar van de Heer verzeker ik u dat de volgende belofte
geldt: “Getrouwe leden die door omstandigheden in dit leven niet in de zegeningen van een
eeuwig huwelijk en het ouderschap delen, zullen alle beloofde zegeningen in de eeuwigheid
ontvangen als ze de verbonden nakomen die zij met God hebben gesloten.” [Handboek 2: De
kerk besturen (2010), 1.3.3.]’ (‘Kinderen’, 30.)

Psalmen 127:3; Leer en Verbonden 59:6
De heiligheid van het leven
Vraag een cursist Psalmen 127:3 voor te lezen.

• Wat betekent ‘kinderen zijn het eigendom [NBG-vertaling: een erfdeel] van de
Heere’? (Kinderen zijn een geschenk van God.)

Lees het volgende uit de proclamatie over het gezin voor: ‘Wij bevestigen de
heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan.’ Getuig van dit
beginsel: als we begrijpen dat kinderen een geschenk van God zijn, begrijpen
we de heiligheid van hun leven beter. In veel delen van de wereld is abortus
algemeen aanvaard en jaarlijks vinden er miljoenen abortussen plaats. Om het
standpunt van de kerk betreffende abortus te verduidelijken, leest u het volgende
citaat voor. Vraag de cursisten op omstandigheden te letten waarin een abortus
gerechtvaardigd is:

‘Het leven is een heilig geschenk van God. Vrijwillige abortus voor persoonlijk of sociaal gemak is
in strijd met de wil en de geboden van de Heer. […] Hedendaagse profeten hebben abortus
afgekeurd en daarbij naar de verklaring van de Heer verwezen: “Gij zult niet […] doden, noch
iets dergelijks doen” (LV 59:6). Hun advies in deze kwestie is helder: leden van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen moeten geen abortus ondergaan, verrichten,
aanmoedigen, bekostigen of regelen. Als kerkleden op enigerlei wijze abortus aanmoedigen, kan
dat kerkelijke discipline tot gevolg hebben.

‘De kerkleiders hebben verklaard dat abortus onder bepaalde uitzonderlijke omstandigheden
gerechtvaardigd is. Als de zwangerschap bijvoorbeeld het gevolg is van verkrachting of incest,
het leven of de gezondheid van de moeder volgens een deskundig arts ernstig gevaar loopt, of
wanneer de foetus volgens een deskundig arts dusdanig ernstige afwijkingen heeft dat de baby
na de geboorte niet levensvatbaar is. Maar zelfs onder deze omstandigheden is abortus niet
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automatisch gerechtvaardigd. Wie zich in dergelijke omstandigheden bevinden, overwegen pas
abortus na overleg met hun kerkleiders en na in ernstig gebed een bevestiging te hebben
gekregen.’ (Gospel Topics, ‘Abortion’, lds.org/topics.)

• Onder welke uitzonderlijke omstandigheden kan abortus gerechtvaardigd zijn?

• Wie moeten degenen die onder zulke omstandigheden een abortus overwegen
om raad vragen?

Lees het volgende citaat voor om te verduidelijken dat adoptie een onzelfzuchtig
alternatief voor abortus is:

‘Wij […] geven onze steun aan ongehuwde ouders die hun kind ter adoptie in een stabiel gezin
plaatsen met een moeder en een vader. Wij geven ook onze steun aan getrouwde moeders en
vaders die deze kinderen adopteren.

‘[…] Het welzijn van het kind is het meeste gebaat bij een veilige, innige, duurzame band met
een vader en een moeder. Ongehuwde ouders die voor adoptie kiezen, schenken hun kind die
heel belangrijke zegen. Adoptie is een onbaatzuchtige, liefdevolle beslissing die het kind, de
biologische ouders, en de adoptieouders in dit leven en in de eeuwigheid ten goede komt.’
(Verklaring van het Eerste Presidium, 4 oktober 2006, geciteerd in Ensign, oktober 2008, 37.)

Getuig tot slot van de vreugde die kinderen u gebracht hebben. Moedig de
cursisten aan zich voor te bereiden op de heilige mogelijkheid om kinderen te
krijgen.

Leesstof voor de cursisten
• Genesis 1:27–28; 9:1; 35:11; Psalmen 127:3; 1 Nephi 15:11; Leer en Verbonden

29:6; 59:6; Mozes 2:27–28.

• Neil L. Andersen, ‘Kinderen’, Liahona, november 2011, 28–31.
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LES 18

Het huwelijk koesteren
Inleiding
‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar […]
te houden, en voor elkaar […] te zorgen.’ (‘Het gezin: een
proclamatie aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)
Door onze hemelse Vader en Jezus Christus bij hun relatie te

betrekken en eensgezind volgens de beginselen van het
evangelie van Jezus Christus te leven, kunnen echtparen het
ultieme geluk, het doel van Gods plan, beërven.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘Uw huwelijk koesteren’, Liahona, mei 2006, 36–38.

• David A. Bednar, ‘Het huwelijk is onmisbaar voor zijn eeuwige plan’, Liahona,
juni 2006, 50–55.

• L. Whitney Clayton, ‘Het huwelijk: kijken en leren’, Liahona, mei 2013, 83–85.

Lessuggesties
Mattheüs 19:3–8; Efeze 5:25, 28–31; Leer en Verbonden 25:5, 13–15; 42:22
Een succesrijk huwelijk opbouwen
Toon het volgende citaat van ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen, en vraag een cursist om het voor te lezen:

‘Het huwelijk brengt meer geluk teweeg dan enige andere relatie. Toch zijn
sommige echtparen niet in staat om hun volledige potentieel te verwezenlijken.
Ze laten de romantiek verroesten, nemen elkaar voor lief, of laten andere
interesses of wolken van onachtzaamheid het doel van het huwelijk
overschaduwen. Huwelijken zouden gelukkiger zijn als er meer zorg aan besteed
werd.’ (‘Uw huwelijk koesteren’, Liahona, mei 2006, 36.)

• Wat voor gewoontes of gedrag zouden ervoor kunnen zorgen dat een huwelijk
‘verroest’?

Leg uit dat echtparen die hun huwelijk laten verroesten soms voor een
echtscheiding kiezen. Vertel dat een aantal Farizeeën tijdens de aardse bediening
van de Heiland zeiden dat echtscheiding zelfs om banale redenen gerechtvaardigd
was. Ze probeerden Jezus bij de onenigheid te betrekken door Hem naar zijn
mening over echtscheiding te vragen. Laat een cursist Mattheüs 19:3–8 voorlezen
en vraag de cursisten te letten op het contrast tussen de houding van Jezus en de
Farizeeën betreffende het huwelijk. Leg zo nodig uit dat een echtscheidingsbrief
een wettig document was dat een man aan zijn vrouw moest geven vóór hij haar
verstootte.

• Welke woorden in vers 3 illustreren de houding van de Farizeeën tegenover het
huwelijk en echtscheiding? (Het was toegestaan om ‘om allerlei redenen te
verstoten’ of te scheiden.)
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• Wat zei Jezus in vers 8 dat tegen die mening inging en de plechtige aard van het
huwelijk bevestigde? (Vanaf de tijd van Adam en Eva wilde God dat het
huwelijk eeuwig was. Om die leer te bevestigen, kunt u de cursisten vragen bij
vers 8 een kruisverwijzing naar Prediker 3:14 en Mozes 4:18 te zetten.)

Lees het volgende citaat voor van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Voor het soort huwelijk dat nodig is voor de verhoging — dat eeuwig van duur
en van goddelijke kwaliteit is — komt echtscheiding niet in aanmerking. In de
tempels van de Heer worden echtparen voor de eeuwigheid in de echt
verbonden. Maar sommige huwelijken groeien niet naar dat ideaal toe. ‘Vanwege
de hardheid [van ons] hart’ [Mattheüs 19:8] dwingt de Heer momenteel niet de
consequenties van de celestiale norm af. Hij staat toe dat gescheiden personen

hertrouwen zonder de eeuwige schandvlek die in de hogere wet genoemd wordt.’
(‘Echtscheiding’, Liahona, mei 2007, 70.)

Om te verduidelijken wat echtparen kunnen doen om het soort huwelijk op te
bouwen dat voor de verhoging vereist is, laat u de cursisten de eerste zin van de
zesde alinea in de proclamatie over het gezin lezen.

• Welke plechtige taak hebben man en vrouw ten opzichte van elkaar? (Laat de
cursisten antwoorden en zet deze zinsnede uit de proclamatie over het gezin op
het bord: ‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar […] te
houden, en voor elkaar […] te zorgen.’)

• Wat betekent het voor jou dat man en vrouw de plechtige taak hebben van
elkaar te houden en voor elkaar te zorgen?

Om die taak te verduidelijken, laat u de helft van de klas Leer en Verbonden 25:5,
13–15, en de andere helft Leer en Verbonden 42:22 en Efeze 5:25, 28–31 lezen. Laat
de cursisten beginselen opzoeken over hoe we ons huwelijk kunnen koesteren en
laat ze hun bevindingen op het bord zetten. Geef de cursisten voldoende tijd en
laat ze dan een van de punten op het bord uitkiezen en uitleggen wat het voor hen
betekent.

Lees het volgende citaat van ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium der
Zeventig voor en laat de cursisten op specifieke inzichten letten betreffende de
woorden aankleven en achterlaten:

‘De gelukkigste huwelijken die ik heb gezien, stralen gehoorzaamheid aan een
van de gelukkigste geboden uit: dat we “in liefde met elkaar leven” [LV 42:45].
De Heer heeft de man geboden: ‘Gij zult uw vrouw liefhebben met geheel uw
hart, en haar aankleven en geen ander’ [LV 42:22]. In een handboek van de kerk
staat: “Het woord aankleven [betekent] volledig trouw en toegewijd zijn aan een
ander. Echtparen kleven God en elkaar aan door elkaar te dienen en lief te

hebben, en door de verbonden met volledige trouw jegens elkaar en jegens God na te komen.”
Man en vrouw “laten [beiden] hun alleenstaande leven achter zich en stellen hun huwelijk boven
alle andere belangen. […] Zij staan niet toe dat andere mensen of zaken belangrijker worden in
hun leven […] dan het nakomen van de verbonden die zij met God en met elkaar hebben
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gesloten.” [Handboek 2: De kerk besturen (2010), 1.3.1.] Kijk en leer: geslaagde echtelieden
houden met volledige toewijding van elkaar.’ (‘Het huwelijk: kijken en leren’, Liahona, mei
2013, 85.)

• Wat moeten man en vrouw achterlaten om elkaar aan te kleven?

• Hoe tonen echtparen die je kent hun liefde en zorg voor elkaar?

• Wat doe je nu al om je voor te bereiden om onzelfzuchtig van je toekomstige
huwelijkspartner te houden en voor hem of haar te zorgen?

Abraham 5:15–18
In het huwelijk één worden
Laat een cursist Abraham 5:15–18 voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen en
letten op wat er in deze verzen over de relatie tussen man en vrouw staat.

• Welk doel dienen man en vrouw volgens deze verzen na te streven? (Eén vlees
worden.)

Teken het volgende schema op het bord:

Geef iedere cursist een kopie van het
volgende citaat van ouderling David A.
Bednar van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat een cursist de eerste
alinea voorlezen terwijl de anderen
letten op wat het schema voorstelt:

‘Het focuspunt in een verbondshuwelijk is de Heer Jezus Christus. U ziet dat Jezus
zich bij de bovenste hoek van deze driehoek bevindt en aan de basis een vrouw
bij de ene hoek en een man bij de andere hoek. Kijk nu eens wat er gebeurt in de
relatie tussen de man en de vrouw naarmate ze ieder gestadig tot Christus
komen en eraan werken om in Hem vervolmaakt te worden (zie Moroni 10:32). In
en door de Verlosser komen de man en de vrouw dichter tot elkaar.

‘Bij de man en vrouw die beiden tot de Heer worden getrokken (zie 3 Nephi 27:14), die elkaar
leren dienen en liefhebben, die zich zij aan zij door het leven slaan, naar elkaar toegroeien en
één worden — gezegend doordat zij beiden het unieke in zich ten goede laten komen aan de
relatie — ontluikt het besef welke vervulling onze hemelse Vader voor zijn kinderen in gedachte
heeft. Men legt de hand op het hoogste geluk, het ware doel van Vaders plan, door het eeuwig
huwelijksverbond aan te gaan en na te leven. (Zie ‘Het huwelijk is onmisbaar voor zijn eeuwige
plan’, Liahona, juni 2006, 50–55.)

• Wat maakt het volgens ouderling Bednar mogelijk om als man en vrouw dichter
naar elkaar toe te groeien? (Laat de cursisten antwoorden en benadruk dit
beginsel: als man en vrouw ernaar streven dichter tot Christus te komen,
kunnen ze in hun huwelijk één worden.)
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• Hoe maakt tot Christus komen het voor man en vrouw mogelijk naar elkaar toe
te groeien?

Laat een cursist de tweede alinea van het citaat van ouderling Bednar voorlezen.
Vraag dan:

• Wat moeten echtparen volgens ouderling Bednar doen om het ‘hoogste geluk’
te verwerven dat God voor hen wenst?

• Wat voor dingen heb je echtparen zien doen om eenheid en geluk in het
huwelijk te hebben?

Lees en getuig van de waarheid van het volgende citaat van president Ezra Taft
Benson (1899–1994):

‘Het huwelijk zelf moet als een heilig verbond ten overstaan van God beschouwd
worden. Man en vrouw hebben niet alleen verplichtingen ten opzichte van elkaar,
maar ook ten opzichte van God. Hij heeft zegeningen beloofd aan wie dat
verbond naleven.’ (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson [2014], 195.)

• Hoe kunnen huwelijkspartners zich anders gedragen als ze het huwelijk niet
alleen als een heilig verbond met elkaar, maar ook met God beschouwen?

• Wat kun je nu al doen om je op een tempelhuwelijk voor te bereiden?

Vraag de cursisten in hun dagboek te noteren wat ze nu al doen en wat ze nog
kunnen doen om zich op het eeuwig huwelijk voor te bereiden.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 19:3–8; Efeze 5:25, 28–31; Leer en Verbonden 25:5, 13–15; 42:22;

Abraham 5:15–18.

• L. Whitney Clayton, ‘Het huwelijk: kijken en leren’, Liahona, mei 2013, 83–85.
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LES 19

Een leven en gezin waarin
Christus centraal staat

Inleiding
De profeet Helaman vertelde zijn zonen dat als ze hun leven
op het vaste fundament van Jezus Christus bouwden, Satan
geen macht zou hebben om hen te vernietigen (zie Helaman
5:12). In deze les bespreken de cursisten hoe ze hun gezin op

het fundament van Jezus Christus kunnen bouwen. Als
gezinsleden de leringen van Jezus Christus centraal stellen,
kunnen ze hun band herstellen en verstevigen en
gelukkiger zijn.

Achtergrondinformatie
• Henry B. Eyring, ‘Ons volmaakte voorbeeld’, Liahona, november 2009, 70–73.

• Richard G. Scott, ‘Vrede thuis’, Liahona, mei 2013, 29–31.

Lessuggesties
Johannes 15:1–5, 10–11; Helaman 5:12
Een leven en gezin waarin Christus centraal staat
Teken aan het begin van de les een eenvoudig huis of gebouw op het bord.
Bespreek het volgende met de cursisten:

• Hoe belangrijk is het fundament van een huis of gebouw?

• Waarom zijn sommige bouwmaterialen beter geschikt als fundament
dan andere?

Herinner de cursisten eraan dat alle gezinnen moeilijkheden ondervinden en dat
Satan alle gezinnen tracht te vernietigen. In het Boek van Mormon staat een goede
manier om de invloed van Satan op ons gezin te minimaliseren.

Laat de cursisten Helaman 5:12 bestuderen en letten op wat er in dat vers over
fundamenten staat.

• Wat denk je dat het betekent om ons fundament op Jezus Christus te bouwen?

• Wat kan een gezin doen om op het fundament van Jezus Christus te bouwen?
(Mogelijke antwoorden: het evangelie van Jezus Christus bestuderen en
naleven, het voorbeeld van Jezus Christus volgen, Gods geboden gehoorzamen,
de kracht van de verzoening van Jezus Christus gebruiken.)

• In welke opzichten zijn de beloften in Helaman 5:12 van toepassing op
gezinnen die hun fundament op de rots van Jezus Christus proberen te
bouwen? (De cursisten dienen het volgende te begrijpen: als gezinnen hun
fundament op Jezus Christus bouwen, heeft Satan geen macht om hen te
vernietigen.)

Leg uit dat de Heiland kort vóór zijn dood een gelijkenis vertelde die gezinnen kan
helpen om hun fundament op Hem te bouwen. Laat enkele cursisten om de beurt

91



een vers uit Johannes 15:1–5, 10–11 voorlezen. Vraag de klas mee te lezen en te
bedenken hoe de gelijkenis van de Heiland in deze teksten van toepassing is op
gezinnen die ernaar streven hun fundament op Jezus Christus te bouwen.

• Als Jezus Christus de wijnstok is en wij de ranken, wat zouden de vruchten dan
zijn? (De vruchten kunnen de goede werken en handelingen van de discipelen
van Jezus Christus voorstellen.)

Laat de cursisten inzien dat de Heiland in Johannes 15:4–10 het woord ‘blijven’ een
aantal keren gebruikt. Leg uit dat het woord blijven in deze context ‘blijf, maar blijf
voorgoed’ betekent, wat erop wijst dat we stevig en permanent met Christus en zijn
kerk verbonden moeten zijn. (Jeffrey R. Holland, ‘Blijft in Mij’, Liahona, mei
2004, 32.) U kunt kort uitleggen dat herhalingen herkennen een
Schriftstudievaardigheid is die ze in hun persoonlijke studie kunnen gebruiken. De
herhaling van een woord in de Schriften betekent vaak dat de auteur een belangrijk
punt benadrukt.

• Welke zegeningen zullen we volgens de verzen 5 en 11 ontvangen als we bij de
Heiland blijven? (Als we bij de Heiland blijven, kunnen we veel vruchten
voortbrengen en een volheid van vreugde ontvangen.)

• Welke zegeningen ontvangen gezinnen die ernaar streven bij de Heiland te
blijven?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘Wat uw omstandigheden ook zijn, u kunt de Heer Jezus Christus het middelpunt
maken bij u thuis en in uw leven, want Hij is de bron van ware vrede in dit leven.’
(‘Vrede thuis’, Liahona, mei 2013, 29.)

• Hoe zou je een gezin beschrijven waar Christus centraal staat? Welke
kenmerken heeft een gezin waar Christus centraal staat?

Moedig de cursisten aan te bedenken wat ze kunnen doen om dichter bij de
Heiland te blijven en zo thuis de invloed van de Heiland uit te nodigen. Spoor ze
aan te bedenken welke veranderingen ze in hun band met hun familieleden
kunnen aanbrengen.

Helaman 14:30–31; 3 Nephi 11:29–30
Onze emoties beheersen door onze keuzevrijheid rechtschapen te gebruiken
Maak de overgang naar het volgende deel van de les door te herhalen dat alle
gezinnen met moeilijkheden te maken krijgen. Zelfs als we Jezus Christus centraal
proberen te stellen, kunnen we met omstandigheden geconfronteerd worden die
onze rechtschapen verlangens op de proef stellen. Zet het volgende op het bord:
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‘Je maakt me kwaad!’

‘Door jou verlies ik mijn geduld!’

Laat de cursisten bedenken of die stellingen op waarheid gebaseerd zijn.

Vraag een cursist Helaman 14:30–31 voor te lezen. Laat de cursisten bedenken hoe
die verzen met de stellingen op het bord verband houden.

• Welke belangrijke waarheid staat er in deze verzen die van toepassing is op
onze band met anderen? (Benadruk deze waarheid: aangezien onze hemelse
Vader ons keuzevrijheid gegeven heeft, kiezen we er zelf voor om kwaad
te worden. Leg uit dat ouderling Lynn G. Robbins van de Zeventig het
volgende gezegd heeft: ‘Boos worden is een bewuste keuze, een beslissing. Wij
kunnen dus besluiten om niet boos te worden. Wij kiezen!’ [‘Agency and
Anger’, Ensign, mei 1998, 80.])

• Welke problemen zijn het gevolg als we denken dat de handelingen of woorden
van andere mensen ons kwaad kunnen ‘maken’?

Vraag de cursisten 3 Nephi 11:29–30 door te lezen. Wijs erop dat de Heiland leerde
dat twisten moest ‘worden weggedaan’ (3 Nephi 11:30). Herinner de cursisten
eraan dat onvriendelijk taalgebruik en ander onrechtschapen gedrag, zoals
emotioneel en lichamelijk misbruik, nooit gerechtvaardigd zijn.

Nodig de cursisten uit te bedenken hoe ze beter kunnen onthouden dat ze ervoor
kunnen kiezen om niet kwaad te worden. Vraag ze hun gedachten te uiten. Vraag
de cursisten zich voor te nemen om hun keuzevrijheid rechtschapen te gebruiken
door ervoor te kiezen om vooral thuis niet kwaad te worden.

3 Nephi 12:22–24; Moroni 7:45, 48; Leer en Verbonden 64:9–11;
88:119, 123–125
Bekering en vergeving kunnen beschadigde familiebanden genezen
Zet dit beginsel op het bord:

‘De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen van de
Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen.’

Vertel de cursisten dat die zin uit ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ komt.
(Liahona, november 2010, 129.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:119, 123–125 doorlezen zodat ze begrijpen
dat de leringen van Jezus Christus gezinnen gelukkiger kunnen maken. Geef ze in
overweging belangrijke leringen te markeren. Laat de cursisten vervolgens
bespreken hoe gezinnen gesterkt worden als ze de leringen in deze verzen naleven.

Herinner de cursisten eraan dat er vaak problemen in een gezin opduiken als de
leringen van Jezus Christus genegeerd worden. Toon het volgende citaat van
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president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium en laat een cursist het
voorlezen:

‘Het probleem dat relaties onder spanning komen te staan of stuklopen, is al zo
oud als de mensheid. […] Ik stel me zo voor dat iedereen op aarde op de een of
andere manier wel is geraakt door de vernietigende geest van twist, verwijt en
wraak. Misschien herkennen we die geest zelfs wel eens in onszelf.’ (‘De
barmhartigen krijgen barmhartigheid’, Liahona, mei 2012, 70.)

• Welke leringen van de Heer Jezus Christus kunnen familiebanden genezen die
onder spanning staan of stuklopen?

Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord. Leg uit dat deze verzen waarheden
van de Heiland bevatten die familiebanden kunnen versterken.

3 Nephi 12:22–24

Moroni 7:45, 48

Leer en Verbonden 64:9–11

Laat de cursisten deze teksten lezen, en bespreek de volgende vragen:

• Welke leringen uit deze verzen kunnen familiebanden genezen die door twist,
onvriendelijkheid of ander gedrag beschadigd zijn?

• Hoe heb je familiebanden door vergeving zien verbeteren?

• Waarom is het soms moeilijker om familieleden die ons gekwetst hebben te
vergeven dan andere mensen?

Toon de volgende citaten van president Dieter F. Uchtdorf en president Howard W.
Hunter (1907–1995) en laat een cursist ze voorlezen:

‘Niemand van ons is zonder zonden. Iedereen maakt fouten, u en ik ook. We
hebben allemaal wonden. We hebben allemaal anderen verwond.

‘Door Jezus’ grote offer kunnen wij de verhoging en het eeuwige leven beërven.
Als we zijn manier van doen aanvaarden en onze hoogmoed overwinnen door
ons hart te verzachten, kunnen we toenadering en vergeving in ons gezin en in
ons eigen leven brengen.’ (Dieter F. Uchtdorf, ‘One Key to a Happy Family’,

Ensign, oktober 2012, 6.)
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‘Alles wat Jezus aanraakt, komt tot leven. Als Jezus een huwelijk aanraakt, komt
het tot leven. Als hij een gezin mag aanraken, komt het tot leven.’ (Leringen van
kerkpresidenten: Howard W. Hunter [2015], 150.)

• Hoe kunnen we de Heiland in staat stellen een gezin aan te raken als we de
beginselen volgen die we vandaag besproken hebben?

Laat de cursisten bedenken hoe de beginselen bekering en vergeving hun eigen
familiebanden kunnen herstellen of sterken. Moedig ze aan om die beginselen
meteen op hun familiebanden toe te passen.

Leesstof voor de cursisten
• Johannes 15:1–5, 10–11; Helaman 5:12; 14:30–31; 3 Nephi 11:29–30; 12:22–24;

Moroni 7:45, 48; Leer en Verbonden 64:9–11; 88:119, 123–125.

• Richard G. Scott, ‘Vrede thuis’, Liahona, mei 2013, 29–31.
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LES 20

Geloof en getuigenis
beschermen

Inleiding
Gezinnen en personen hebben de heilige plicht om geloof in
Jezus Christus te ontwikkelen en een sterk getuigenis te
behouden. De Heiland heeft gewaarschuwd dat in de laatste
dagen zelfs de ‘uitverkorenen’ misleid kunnen worden (zie

Mattheüs naar Joseph Smith 1:22). Deze les is gericht op het
sterken van ons getuigenis om ons te beschermen tegen de
krachten van de tegenstander, die ons geloof wil vernietigen.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Kom, voeg u bij ons’, Liahona, november 2013, 21–24.

• Jeffrey R. Holland, ‘Ik geloof, Heere’, Liahona, mei 2013, 93–95.

Lessuggesties
Johannes 14:26–27; Efeze 4:11–14; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi 31:19–20;
Alma 5:45–46; Helaman 3:28–30; Leer en Verbonden 11:13–14; 21:4–6
Een sterk getuigenis biedt bescherming tegen de tegenstander
Leg uit dat ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quorum der Twaalf
Apostelen een keer verteld heeft over troepen wolven die vele jaren geleden het
Oekraïense platteland onveilig maakten. Het enige waar ze bang voor waren, was
vuur. Als men de stad uit ging, moest men een groot kampvuur maken en ervoor
zorgen dat het heel de nacht bleef branden om de wolven af te schrikken.

Laat een cursist het volgende citaat voorlezen:

‘Reizigers begrepen dan ook dat het aanleggen en in stand houden van een
knetterend kampvuur niet alleen een kwestie was van gezelligheid en comfort,
maar van overleven. […]

‘Hoewel ons levenspad in deze tijd niet meer door troepen wolven onveilig wordt
gemaakt, worden wij — in geestelijk opzicht — wel geconfronteerd met Satans
misleidende wolven in de vorm van kwaad, verleiding en zonde. Wij leven in

gevaarlijke tijden en deze roofzuchtige wolven dwalen rond over de geestelijke vlakten op zoek
naar mensen met een zwak geloof of een zwak getuigenis. […] We zijn allemaal kwetsbaar voor
aanvallen. Maar wij kunnen ons wapenen met de bescherming van een brandend getuigenis dat,
zoals een kampvuur, op de juiste manier opgebouwd is en zorgvuldig in stand gehouden wordt.’
(‘Spiritual Bonfires of Testimony’, Ensign, november 1992, 34.)

• Waarom is het in stand houden van een sterk getuigenis in deze wereld een
kwestie van overleven? (Zet na de bespreking het volgende op het bord: Als we
ons getuigenis versterken, zijn we minder kwetsbaar voor een aanval op
ons geloof.)
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• Hoe kun je familieleden en anderen tegen aanvallen op hun geloof sterken als
je zelf een sterk getuigenis hebt?

Toon het volgende schema of zet het op het bord. Laat de vetgedrukte beginselen
die tussen haakjes staan weg. Die beginselen zijn voor de leerkracht. Laat de
cursisten de verzen in een van de kolommen lezen en op beginselen letten die ons
beschermen tegen de machten die ons geloof verzwakken. Laat de cursisten wat ze
gelezen hebben, samenvatten in een duidelijke leerstelling of een beginsel en vraag
ze die voor te lezen.

2 Nephi
31:19–20

Helaman
3:28–30.

Efeze
4:11–14

LV 21:4–6

Johannes 14:26–27

LV 11:13–14

1 Nephi
15:23–24

Alma 5:45–46

(Als we met
geloof in Jezus
Christus
volharden,
kunnen we op
het enge en
smalle pad
blijven dat
naar het
eeuwige
leven leidt.)

(Als we de
apostelen,
profeten en
andere
kerkleiders
volgen,
worden we
tegen
misleiding
beschermd.)

(De Heer kan ons
door de Heilige
Geest gemoedsrust
en leiding geven als
ons geloof
aangevallen wordt.)

(Vasten,
gebed en
Schriftstudie
sterken ons
geloof en
getuigenis, en
stellen ons in
staat
beproevingen
te
doorstaan.)

• Hoe hebben die beginselen jou of iemand die je kent gesterkt tegen een aanval
op geloof?

• Hoe kun je iemand die je kent en die met zijn of haar geloof worstelt met die
informatie sterken?

Herinner de cursisten aan het volgende: ‘Geloof is een gave die God verleent als
beloning voor rechtschapenheid. Geloof wordt altijd gegeven in geval van
rechtschapenheid, en hoe groter de gehoorzaamheid aan Gods geboden, hoe
groter de gave van geloof.’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e uitgave
[1966], 264.) Getuig dat ons getuigenis wordt beschermd en versterkt door geloof
in Jezus Christus, de profeten volgen, naar de Geest streven en de Schriften
bestuderen. Als we dat niet doen, kan ons geloof verzwakt worden en kunnen we
ons getuigenis kwijtraken.

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling M. Russell Ballard van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen om dat punt te illustreren:
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‘Enkele jaren nadat ik zendingspresident in Toronto (Canada) geweest was, kwam
een van de geweldige zendelingen met wie ik samengewerkt had me bezoeken.
Ik vroeg hem: ‘Hoe kan ik je van dienst zijn?’

‘“President,” zei hij, “Ik denk dat ik mijn getuigenis aan het kwijtraken ben.”

‘Ik kon mijn oren niet geloven. Ik vroeg hem hoe dat mogelijk was.

‘“Ik heb voor het eerst wat anti-mormoonse lectuur gelezen”, zei hij. “Ik zit met vragen die
niemand kan beantwoorden. Ik ben verward en ik denk dat ik mijn getuigenis aan het
kwijtraken ben.”

‘Ik vroeg hem naar zijn vragen. Het waren de meest voorkomende anti-mormoonse kwesties,
maar ik vroeg hem om wat tijd zodat ik zinvolle antwoorden kon geven. Dus we maakten een
nieuwe afspraak voor tien dagen later. Ik zei hem dat ik dan al zijn vragen zou beantwoorden.
Toen hij doorging, hield ik hem tegen.

‘“Je hebt me vandaag een aantal vragen gesteld”, zei ik. “Nu heb ik er één voor jou.”

‘“Ja, president?”

‘“Hoe lang geleden las je voor het laatst in het Boek van Mormon?” vroeg ik.

‘Hij keek weg. Hij staarde een tijdje naar de grond. Daarna keek hij me aan. “Dat is alweer een
poosje geleden”, gaf hij toe.

‘“OK”, zei ik. “Jij hebt mij een opdracht gegeven. Het is alleen maar normaal dat ik jou er een
geef. Beloof me dat je tussen nu en onze volgende afspraak dagelijks minstens één uur in het
Boek van Mormon gaat lezen.” Daar stemde hij mee in.

‘Tien dagen later kwam hij terug naar mijn kantoor en ik was er klaar voor. Ik haalde mijn
papieren tevoorschijn om zijn vragen te beantwoorden, maar hij hield me tegen.

‘“President,” zei hij, “dat hoeft niet.” Hij legde uit: “Ik weet dat het Boek van Mormon waar is.
Ik weet dat Joseph Smith een profeet van God is.”

‘“Dat is mooi”, zei ik. “Maar ik ga je vragen toch beantwoorden. Ik heb er veel tijd in gestoken,
dus luister maar gewoon.”

‘Ik beantwoordde al zijn vragen en vroeg vervolgens: “Wat heb je hieruit geleerd?”

‘Hij zei: “Ik heb geleerd dat ik de Heer evenveel tijd moet geven.”

‘Mogen we dat ons hele leven in gedachten houden. Laten we de Heer evenveel tijd geven.’
(‘When Shall These Things Be?’ Ensign, december 1996, 60.)

• Wat heb je van ouderling Ballards ervaring geleerd?

• Hoe kun je jezelf en je gezin tegen Satan beschermen als je de Heer persoonlijk
en in gezinsverband ‘evenveel tijd’ geeft?

• Hoe word je een betere huwelijkspartner en ouder als je nu al met die
beginselen aan de slag gaat?

Laat een cursist tot slot van dit deel het volgende citaat van ouderling Richard G.
Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:
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‘Als we consequent ’s ochtends en ’s avonds bidden, dagelijks onze Schriften
bestuderen, wekelijks gezinsavond houden en regelmatig naar de tempel gaan,
geven we actief gehoor aan [Jezus Christus’] uitnodiging om “tot Hem te
komen”. Hoe beter we die gewoonten ontwikkelen, hoe meer Satan ons kwaad
wil doen, maar hoe minder hij daartoe in staat is. Door het gebruik van deze
hulpmiddelen maken we gebruik van onze keuzevrijheid om de volle gaven van

Christus’ zoenoffer te aanvaarden.

‘[…] Ik getuig dat we, als we actief tot Hem komen, elke verleiding, elk hartzeer en elk probleem
kunnen doorstaan.’ (‘Geloofsoefening — uw eerste prioriteit’, Liahona, november 2014, 94.)

Vraag de cursisten of een van hen over een niet al te persoonlijke ervaring wil
vertellen, waarin hij of zij een beproeving van geloof doorstond.

Lukas 22:31–32; 3 Nephi 18:32; Leer en Verbonden 108:7–8
Het geloof van anderen versterken
Vraag de cursisten hun hand op te steken als ze iemand kennen die het moeilijk
vindt om zijn of haar getuigenis in stand te houden.

Laat de cursisten Lukas 22:31–32; 3 Nephi 18:32; en Leer en Verbonden 108:7–8
bestuderen en vergelijken om te begrijpen welke plicht we als getrouwe leden van
de kerk hebben, vooral ten opzichte van onze familie. Vraag de cursisten na
verloop van tijd naar hun bevindingen. De cursisten dienen dit beginsel te
begrijpen: als we tot het evangelie van Jezus Christus bekeerd zijn, hebben we
de plicht om andermans geloof te versterken.

Lees het volgende citaat van president Thomas S. Monson voor:

‘Er zijn twee fundamentele redenen voor een terugkeer naar de kerk en een
verandering in houding, gewoonte of gedrag. Ten eerste komen mensen terug
omdat iemand hun hun eeuwige mogelijkheden heeft laten zien en hen weet te
motiveren om die te benutten. De minderactieven zullen niet lang tevreden zijn
met middelmatigheid als ze zien dat uitmuntendheid binnen hun bereik ligt.

‘Ten tweede keren mensen terug omdat dierbaren of “medeburgers van de
heiligen” [Efeze 2:19] gehoor geven aan de aansporing van de Heiland, hun naasten als zichzelf
liefhebben en eraan meewerken dat de dromen van anderen uitkomen en hun ambities worden
verwezenlijkt.

‘De katalysator in dit proces is het beginsel van liefde en dat zal altijd zo blijven. (‘Our
Responsibility to Rescue’, Ensign, oktober 2013, 5.)

• Waarom is liefde zo’n belangrijke katalysator bij het versterken van
andermans geloof?

• Wat hebben jullie of anderen die je kent, gedaan om het geloof te versterken
van iemand die het in geestelijk opzicht moeilijk had?

• Welke stappen kun je zetten om het geloof van anderen doeltreffender te
sterken?
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Getuig tot slot dat de cursisten het geloof van hun familieleden en vrienden
kunnen herstellen en versterken door liefde te tonen en de beginselen in deze les
te volgen.

Leesstof voor de cursisten
• Lukas 22:31–32; Johannes 14:26–27; Efeze 4:11–14; 1 Nephi 15:23–24; 2 Nephi

31:19–20; Alma 5:45–46; Helaman 3:28–30; 3 Nephi 18:32; Leer en Verbonden
11:13–14; 21:4–6; 108:7–8.

• Jeffrey R. Holland, ‘Ik geloof, Heere’, Liahona, mei 2013, 93–95.
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LES 21

Kinderen in liefde en
rechtschapenheid opvoeden

Inleiding
‘Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden.’ (‘Het gezin: een proclamatie
aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.) Ouders

vervullen die plicht door in woord en daad hun liefde te uiten
en hun getuigenis te geven, en door regelmatig gezinsavond,
gezinsgebed en gezamenlijke Schriftstudie te houden.

Achtergrondinformatie
• Richard G. Scott, ‘Geloofsoefening — uw eerste prioriteit’, Liahona, november

2014, 92–95.

• Jeffrey R. Holland, ‘Gebed voor de kinderen’, Liahona, mei 2003, 85–87.

Lessuggesties
Lukas 15:11–20; Efeze 6:4
Ouders hebben de taak van hun kinderen te houden en voor hen te zorgen
Lees het volgende citaat van ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘Toen onze jongste dochter ongeveer vier jaar was, kwam ik op een avond vrij
laat thuis van mijn werk in het ziekenhuis. Mijn lieve vrouw was erg moe. […]
Dus bood ik aan om onze vierjarige dochter bedklaar te maken. Ik begon haar
bevelen te geven: “Doe je kleren uit, hang ze op; trek je pyjama aan; poets je
tanden; bid” enzovoort. Ik leek wel een ruwe sergeant in het leger. Plots draaide
ze haar hoofd om, keek me weemoedig aan en zei: “Papa, ben ik jouw bezit?”

‘Ze leerde me een belangrijke les. […] Nee, onze kinderen zijn niet ons bezit. Als ouders hebben
we het voorrecht van hen te houden, hen te leiden en te laten gaan.’ (‘Listen to Learn’, Ensign,
mei 1991, 22.)

• Welk beginsel leerde ouderling Nelson uit deze ervaring? (Ouders hebben het
voorrecht van hun kinderen te houden en ze te leiden.)

Lees of toon het volgende uit de proclamatie over het gezin en laat de cursisten op
belangrijke woorden of zinsneden letten: ‘Man en vrouw hebben de plechtige taak
om van elkaar en van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinderen te
zorgen. […] Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,
Liahona, november 2010, 129.) Vraag de cursisten welke woorden ze belangrijk
vinden en waarom. Vraag indien nodig:

• Waarom worden de taken en plichten van ouders als ‘plechtig’ en ‘heilig’
beschreven?
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Vertel de cursisten dat de Heiland in een gelijkenis onderwezen heeft dat een kind
dat met liefde opgevoed wordt, op zijn of haar familiebanden kan blijven
vertrouwen. Vraag de cursisten Lukas 15:11–20 door te lezen en aanwijzingen op te
zoeken waaruit blijkt dat de verloren zoon wist dat zijn vader van hem hield. Vraag
de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen.

Om de cursisten het standpunt van de vader beter te laten begrijpen, laat u een
cursist het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der
Twaalf Apostelen voorlezen:

‘In de gelijkenis van de verloren zoon vinden we een goede les voor het gezin, en
vooral voor de ouders. Toen de jongste zoon eenmaal ‘tot zichzelf gekomen was’
[Lukas 15:17], besloot hij naar huis te gaan.

‘Hoe wist hij dat zijn vader hem niet zou verwerpen? Omdat hij zijn vader kende.
Bij de onvermijdelijke misverstanden, conflicten en dwaasheden in zijn jeugd zie
ik in gedachten zijn vader dicht bij hem met begrip, mededogen, een zacht

antwoord, een luisterend oor en een vergevensgezinde omhelzing. Ik kan me ook voorstellen dat
de zoon heeft geweten dat hij naar huis kon gaan omdat hij wist wat hem thuis te wachten
stond.’ (‘Met al de genegenheid van een teder vader: een hoopvolle boodschap voor gezinnen’,
Liahona, mei 2004, 90.)

• Welke uitdrukkingen van liefde van de vader vermeldde ouderling Hales?
Welke andere handelingen van ouders bevorderen een liefdevolle, zorgzame
thuisomgeving? (U kunt Efeze 6:4 bij deze bespreking gebruiken.)

• Wat voor voorbeelden heb je gezien van ouders die liefde voor hun
kinderen tonen?

• Wat ga je nu doen om je voor te bereiden om op een dag van je kinderen te
houden en voor hen te zorgen?

Leer en Verbonden 68:25–28; 93:36–40
Kinderen in rechtschapenheid opvoeden
Toon de cursisten een foto van een jong kind, bijvoorbeeld uw eigen kind.

• Welke essentiële leerstellingen heeft een kind nodig om zich geestelijk te
ontwikkelen?

Laat de cursisten over die vraag nadenken terwijl ze de leerstellingen in Leer en
Verbonden 93:36–40 en 68:25–28 bestuderen en vergelijken. (Noot: ‘Een vers uit de
Schriften, een leerstelling of een beginsel wordt vaak verduidelijkt wanneer die met
[een ander vers] wordt vergeleken.’ [Het evangelie leren en erin onderwijzen
(2012), 22.])

• Welk beginsel over de taken van ouders halen we uit deze verzen? (De cursisten
dienen dit beginsel te begrijpen: ouders gehoorzamen het gebod van de Heer
als ze hun kinderen in licht en waarheid opvoeden. Leg uit dat ‘licht’ in
deze context verwijst naar geestelijke kennis en begrip van rechtschapen
beginselen.)
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• Waarom is het zo belangrijk dat ouders hun kinderen thuis in de beginselen en
verordeningen van het evangelie van Jezus Christus onderwijzen?

Lees als antwoord op deze vraag het volgende citaat van president Boyd K. Packer
(1924–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘De Schriften spreken over “het schild des geloofs, waarmee gij alle brandende
pijlen van de boze zult kunnen doven” (LV 27:17).

‘Dat schild des geloofs wordt het best [thuis] met de hand gemaakt. Hoewel het
schild tijdens de lessen en activiteiten in de kerk kan worden opgepoetst, moet
het in het gezin worden gefabriceerd en voor ieder persoon op maat gemaakt
worden. (‘Vrees niet’, Liahona, mei 2004, 79.)

• Heb je weleens gezien dat ouders hun kinderen doeltreffend in rechtschapen
beginselen onderwijzen, die hen tot licht en waarheid leiden?

• Welk gevolg staat er in Leer en Verbonden 68:25 voor ouders die het evangelie
van Jezus Christus kennen maar hun kinderen niet in de evangeliebeginselen
onderrichten? (Verduidelijk dit beginsel: ouders die het evangelie van Jezus
Christus kennen, moeten voor God verantwoording afleggen als ze hun
kinderen niet in de evangeliebeginselen onderwijzen.)

Leg uit dat kerkleiders herhaaldelijk over rechtschapen gewoontes gesproken
hebben die ouders thuis behoren toe te passen om hun kinderen in de
evangeliebeginselen te onderrichten.

Geef iedere cursist een kopie van het uitreikblad aan het eind van de les
en lees de instructies op het blad. Geef ze voldoende tijd en stel dan de

volgende vragen als de Geest u ertoe aanzet:

• Wat heb je aan deze drie gezinsgewoontes gehad?

• Waarom is het belangrijk om nu al van gebed, Schriftstudie en gezinsavond een
gewoonte te maken en niet te wachten tot je trouwt en kinderen krijgt?

Om de cursisten duidelijk te maken dat ouders hun kinderen ook in andere
omstandigheden de evangeliebeginselen kunnen bijbrengen, leest u de volgende
citaten van ouderlingen David A. Bednar en Jeffrey R. Holland voor:

‘Ouders dienen oplettend en geestelijk alert te zijn op gelegenheden waarin zij
spontaan tot hun kinderen kunnen getuigen. Dergelijke situaties hoeven niet te
worden geprogrammeerd, ingeroosterd of voorbereid. Het is zelfs zo dat hoe
minder de wijze van getuigen wordt gereguleerd, des te groter de kans op
stichting en blijvende invloed is. […]

‘Een gesprek dat bijvoorbeeld spontaan onder de avondmaaltijd ontstaat, kan
een perfecte achtergrond zijn waartegen een ouder over bepaalde zegeningen praat en getuigt
die hij of zij die dag heeft ontvangen.’ (David A. Bednar, ‘Wakende met alle volharding’, Liahona,
mei 2010, 42.)
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‘Leef het evangelie zo duidelijk mogelijk na. Houd u aan uw verbonden. Uw
kinderen weten dat u die hebt gesloten. Geef priesterschapszegens. En geef uw
getuigenis! Ga er niet zomaar vanuit dat uw kinderen op eigen houtje aanvoelen
wat u gelooft. […]

‘Weten onze kinderen dat we van de Schriften houden? Zien ze dat we erin lezen,
onderstrepen en er dagelijks houvast aan hebben? Hebben onze kinderen ooit

onverwacht een deur opengedaan en gezien dat we geknield zaten te bidden? Hebben ze
gemerkt dat we niet alleen met hen, maar ook voor hen bidden, uit louter ouderlijke liefde?
Weten onze kinderen dat we [in] vasten [geloven]? Weten ze dat we graag in de tempel zijn
[…]? Weten ze dat we van de plaatselijke en algemene leiders houden en ze steunen, hoe
onvolmaakt ze ook zijn […]? Weten die kinderen dat we God met heel ons hart liefhebben en
ernaar verlangen zijn eniggeboren Zoon te zien en aan zijn voeten te vallen? Ik bid dat ze dat
mogen weten.’ (Jeffrey R. Holland, ‘Gebed voor de kinderen’, Liahona, mei 2003, 85–87.)

• Hoe hebben je ouders of andere ouders die je kent van spontane gelegenheden
gebruik gemaakt om in evangeliebeginselen te onderwijzen?

• Waarom is het belangrijk dat kinderen hun ouders het evangelie zien naleven?

• Wat doe je nu al om je kennis van het evangelie te verruimen zodat je je
toekomstige kinderen in licht en waarheid kunt onderwijzen?

Getuig dat ouders ‘hun kinderen in liefde en rechtschapenheid’ kunnen opvoeden
en hen tot hun hemelse Vader kunnen leiden door van ze te houden, ze in
evangeliebeginselen te onderwijzen en een goed voorbeeld te zijn.

Leesstof voor de cursisten
• Lukas 15:11–20; Efeze 6:4; 2 Timotheüs 3:15; 3 Nephi 18:21; Leer en Verbonden

68:25–28; 93:36–40.

• Jeffrey R. Holland, ‘Gebed voor de kinderen’, Liahona, mei 2003, 85–87.
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LES 22

Een geslaagd gezin stichten
Inleiding
In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ staan
beginselen waarin ouders hun kinderen dienen te
onderrichten. In deze les wordt de taak van ouders
behandeld om hun kinderen in ‘respect, […] mededogen,
werk en gezonde ontspanning’ te onderwijzen. De les gaat

ook over de plicht van ouders om hun kinderen te leren ‘dat
ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God
moeten naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn.’
(Liahona, november 2010, 129.) Als ouders in die beginselen
onderwijzen, kunnen ze een geslaagd gezin stichten.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, Liahona, november 2007, 104–108.

• Susan W. Tanner, ‘Heb ik je al verteld … ?’ Liahona, mei 2003, 73–75.

Lessuggesties
Beginselen voor een succesvol gezin
Bereid de cursisten op deze les voor door dit citaat van president David O. McKay
(1873–1970) te tonen:

‘Geen enkel ander succes weegt op tegen falen in het gezin.’ (Citaat uit J.E.
McCulloch, Home: The Savior of Civilization [1924], 42; in Conference Report,
april 1935, 116.)

• Als je nadenkt over wat je in deze cursus geleerd hebt, wat zijn dan beginselen
die tot een geslaagd gezin leiden?

Om die vraag te beantwoorden, toont u dit citaat uit ‘Het gezin: een proclamatie
aan de wereld’ en leest u het voor:

‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de
beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde
ontspanning.’

Leg uit dat de meeste beginselen in dat citaat al in vorige lessen behandeld zijn.
Om de andere eigenschappen te behandelen, zet u het volgende op het bord:

Respect

Medeleven
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Werk

Gezonde ontspanning

Deel de klas in groepjes op en wijs elk groepje een van deze eigenschappen toe.
Laat hen de volgende vragen bespreken:

Respect
• Wat voor goede dingen vinden plaats in gezinnen waarbij de ouders hun

kinderen respecteren? Waarbij de kinderen hun ouders respecteren? Waarbij de
ouders elkaar respecteren?

• Kun je voorbeelden geven van hoe er bij jou thuis respect getoond wordt?

Medeleven
• Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om thuis mededogen met elkaar

te hebben?

• Kun je voorbeelden geven van hoe er bij jou of bij anderen thuis met
mededogen onderwezen wordt?

Werk
• Waarom is werk een onderdeel van een geslaagd gezin?

• Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om plezier en voldoening uit werk
te putten?

• Kun je voorbeelden geven van hoe de kinderen bij jou of bij iemand anders
thuis wordt geleerd om te werken?

Gezonde ontspanning
Vertel dit groepje dat als een gezin weinig tijd heeft om samen te besteden, het
verstandig is om de belangrijkste activiteiten uit te kiezen. Laat dit groepje het
volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen lezen en de daaropvolgende vragen bespreken:

‘Dus als we alternatieven overwegen, moeten we bedenken dat het niet altijd
genoeg is dat iets goed is. Andere keuzes zijn beter en weer andere zijn het
beste. […]

‘Sommige van onze belangrijkste keuzen betreffen gezinsactiviteiten. […] Als we
kiezen hoeveel tijd we doorbrengen als gezin, moeten we oppassen dat we onze
beschikbare tijd niet opmaken aan dingen die slechts goed zijn en weinig tijd

overhouden voor wat beter of het beste is. Een vriend van mij ging met zijn jonge kinderen op
een serie zomervakanties, waaronder reisjes naar gedenkwaardige historische plaatsen. Aan het
eind van de zomer vroeg hij zijn tienerzoon wat hij die zomer het fijnst had gevonden. De vader
leerde van zijn antwoord, en dat gold ook voor ieder aan wie hij het vertelde. “Wat ik deze
zomer het fijnst vond,” had de jongen geantwoord, “was de avond dat we samen op het gras
naar de sterren keken en praatten.” Bijzondere gezinsactiviteiten kunnen weliswaar goed zijn
voor kinderen, maar ze zijn niet altijd beter dan tijd alleen met een liefdevolle ouder.’ (‘Goed,
beter, best’, Liahona, november 2007, 104–105.)
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• Hoe laat de ervaring van deze vader en zoon ons inzien dat ‘gezonde
ontspanning’ in het gezin belangrijk is?

• Hoe kunnen gezinsleden er samen voor zorgen dat ontspanning zinvol is?

Vraag de cursisten na verloop van tijd een samenvatting van hun bespreking
te geven.

Toon tot slot van dit deel van de les het volgende citaat van president Dieter F.
Uchtdorf van het Eerste Presidium en laat een cursist het voorlezen:

‘Aangezien geen ander succes opweegt tegen falen in het gezin, moet ons gezin
een hoge prioriteit hebben. We ontwikkelen sterke en liefdevolle gezinsbanden
als we eenvoudige dingen met elkaar doen, zoals samen eten, gezinsavond
houden en gewoon plezier met elkaar hebben. In het gezin wordt liefde eigenlijk
als volgt gespeld: t-i-j-d, tijd. Als we tijd voor elkaar nemen, is dat de sleutel tot
harmonie in het gezin.’ (‘De belangrijkste dingen’, Liahona, november

2010, 21–22.)

• Kun je iets vertellen over wanneer een ouder of ander lid van het gezin tijd met
je doorbracht?

Vraag of de cursisten iets willen vertellen of hun getuigenis willen geven over hoe
de eigenschappen op het bord een gezin tot zegen kunnen zijn.

Deuteronomium 6:4–7; Leer en Verbonden 134:5–6; Geloofsartikelen 1:12
De plicht van de ouders om hun kinderen te onderwijzen
Vraag de cursisten de zesde alinea van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
te bestuderen en specifieke dingen op te zoeken die ouders hun kinderen moeten
leren. Terwijl de cursisten antwoorden, zet u de volgende waarheid op het bord:

Elkaar liefhebben en helpen

De geboden van God naleven

Gezagsgetrouwe burgers zijn

Beklemtoon dit beginsel: ouders wordt geboden hun kinderen te leren dat ze
elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven,
en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn.

Vraag de cursisten Deuteronomium 6 open te slaan. Leg uit dat in dit hoofdstuk de
instructie staat die Mozes aan de kinderen van Israël gaf over hoe ze de geboden
moesten onderhouden. Laat de cursisten Deuteronomium 6:4–7 doorlezen en de
boodschap op zichzelf toepassen door hun eigen voornaam erin te zetten.

• Hoe beïnvloedt het vervangen door je eigen naam je begrip van deze verzen?

• Hoe vaak dienen ouders volgens vers 7 hun kinderen te onderwijzen?
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Wijs ze op de zinsnede ‘Elkaar liefhebben en helpen’ op het bord. Bespreek de
betekenis ervan door dit citaat van president James E. Faust (1920–2007) van het
Eerste Presidium te lezen en de daaropvolgende vragen te stellen:

‘Bijna dagelijks zijn er gelegenheden om onzelfzuchtige daden te verrichten voor
andere mensen. De mogelijkheden zijn onbeperkt, en strekken zich uit tot iets zo
eenvoudigs als een vriendelijk woord, een helpende hand of een vriendelijke
glimlach.’ (‘Wat levert het mij op?’ Liahona, november 2002, 21–22.)

• Hoeveel mogelijkheden heb je dagelijks om je familieleden lief te hebben en
te helpen?

• Wat kun je doen om hulp aan familieleden een hogere prioriteit te geven?

Geef de cursisten even de tijd om te bedenken wat ze kunnen doen om hun
familieleden beter te helpen en te tonen dat ze van hen houden.

Wijs ze op de zinsnede ‘De geboden van God naleven’ op het bord en vraag:

• Waarom is het in de eerste plaats de taak van de ouders om hun kinderen de
geboden van God te leren?

Lees het volgende citaat van zuster Susan W. Tanner, voormalig algemeen
jongevrouwenpresidente, voor. Leg uit dat zuster Tanner in deze toespraak de raad
citeerde die ze aan een van haar dochters gegeven had die onlangs getrouwd en
aan haar eigen gezin begonnen was:

‘Kijk naar het gezin van je grootouders. De grootouders van beide kanten hebben
hun “kinderen in licht en waarheid” (LV 93:40) grootgebracht. Het gezin [waarin
je vader opgegroeid is,] was een huis van wetenschap. Op de begrafenis van zijn
vader zei hij dat hij elk evangeliebeginsel dat tijdens een kerkbijeenkomst
behandeld werd, altijd al thuis geleerd had. De kerk vulde aan wat hij thuis
leerde.’ (‘Heb ik je al verteld … ?’ Liahona, mei 2003, 73.)

• Hoe kun je je voorbereiden om een huis van wetenschap te stichten, zoals
zuster Tanner beschrijft? Wat zou je denken als je toekomstige kinderen zoiets
zouden zeggen over het huis waarin ze opgegroeid zijn?

Wijs ze op de zinsnede ‘Gezagsgetrouwe burgers zijn’ op het bord. Vertel de
cursisten dat Leer en Verbonden 134 een ‘beginselverklaring inzake overheden en
wetten’ bevat (inleiding van afdeling 134). Verduidelijk de context van deze afdeling
door een cursist de inleiding voor te laten lezen. Vraag vervolgens een cursist Leer
en Verbonden 134:5–6 en een andere het twaalfde geloofsartikel voor te lezen.
Vraag de klas te letten op wat de Heer over de wetten van het land zegt.

• Welke leringen over de overheid en wetten van het land komen duidelijk naar
voren? (Ter verduidelijking kunt u de cursisten Leer en Verbonden 58:21 en
98:4–6 laten lezen en naar elkaar laten verwijzen.)
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• Waarom is het belangrijk dat het gezin de belangrijkste plek is om kinderen te
leren de wetten van het land te gehoorzamen?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘Naarmate het ouderschap minder wordt uitgeoefend, neemt de behoefte aan
politie toe. Het tekort aan politie zal altijd evenredig zijn aan het tekort aan
doeltreffende ouders! Evenzo zullen er niet genoeg gevangenissen zijn als er niet
genoeg goede gezinnen zijn.’ (‘Take Especial Care of Your Family’, Ensign, mei
1994, 89.)

• Hoe kunnen ouders hun kinderen leren dat ze de wetten van het land moeten
gehoorzamen?

• Ken je iemand die plichtsgetrouw de wetten van het land en
overheidsfunctionarissen gehoorzaamt en respecteert? Wat voor invloed zou
zijn of haar gedrag op zijn of haar kinderen hebben?

Moedig de cursisten aan om de komende dagen even na te denken over beginselen
waarin ouders moeten onderwijzen om een geslaagd gezin te stichten. Vraag ze om
plannen te maken over de manier waarop ze die beginselen nu al kunnen volgen
en in hun toekomstige gezin kunnen toepassen.

Leesstof voor de cursisten
• Deuteronomium 6:1–7; Jozua 24:15; Mosiah 4:14–15; Leer en Verbonden 58:21;

98:4–6; 134:5–6; Geloofsartikelen 1:12.

• Dallin H. Oaks, ‘Goed, beter, best’, Liahona, november 2007, 104–108.
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LES 23

In materiële behoeften
voorzien

Inleiding
God vertrouwt mensen de verantwoordelijkheid toe om in
hun eigen materiële behoeften en de levensbehoeften van
hun gezin te voorzien. Ouders hebben de heilige plicht om in
de stoffelijke ‘levensbehoeften’ van hun kinderen te voorzien.

(‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, Liahona,
november 2010, 129.) In deze les leren de cursisten dat het
beginsel van zelfredzaamheid nu en in de toekomst tot hun
stoffelijke en geestelijke stabiliteit kan bijdragen.

Achtergrondinformatie
• M. Russell Ballard, ‘Becoming Self-Reliant—Spiritually and Physically’, Ensign,

maart 2009, 50–55.

• Robert D. Hales, ‘In stoffelijk en geestelijk opzicht voorzorgen nemen’, Liahona,
mei 2009, 7–10.

• Marvin J. Ashton, ‘One for the Money’, Ensign, september 2007, 37–39.

• De website Provident Living, providentliving.org

Lessuggesties
Markus 6:1–3; Lukas 2:51–52
Zelfredzaamheid
Zet de volgende vraag op het bord: ‘Hoe bereidde Jezus Christus zich op zijn
aardse bediening voor?’ Laat de cursisten Markus 6:1–3 en Lukas 2:51–52 lezen en
letten op hoe de Heiland zich toen Hij nog jong was op zijn latere bediening
voorbereidde. Laat de cursisten antwoorden en zet het volgende op het bord:

Werkte met zijn vader als timmerman (beroepsmatig)

Nam toe in wijsheid (studie)

Nam toe in grootte (lichamelijk)

Nam toe in genade bij God (geestelijk)

Nam toe in genade bij de mensen (sociaal)

• Hoe kun je door het voorbeeld van de Heiland op deze vijf gebieden te volgen
jezelf voorbereiden om in je eigen behoeften en die van je toekomstige gezin te
voorzien?

Lees het volgende citaat van president Spencer W. Kimball (1895–1985) voor en
laat de cursisten op de verantwoordelijkheid van iedere heilige der laatste
dagen letten:

111



© Busath.com

‘De Heer heeft de kerk en haar leden geboden zelfredzaam en onafhankelijk te
zijn. (Zie LV 78:13–14.)

‘In eerste instantie bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen sociale,
emotionele, geestelijke, lichamelijke en economische welzijn, daarna uw familie
en ten derde de kerk, als u een getrouw lid bent.

‘Geen goed lid van de kerk dat lichamelijk of emotioneel gezond is, zal vrijwillig
de last van zijn eigen welzijn of van zijn gezin op anderen afwentelen. Hij zal zo lang mogelijk,
onder inspiratie van de Heer en met het werk van eigen handen, zichzelf en zijn gezin voorzien
van de geestelijke en materiële levensbehoeften.’ (Leringen van kerkpresidenten: Spencer W.
Kimball [2006], 116.)

• Welke verantwoordelijkheid hebben we volgens president Kimball allemaal?

• Waarom is het belangrijk om ‘zelfredzaam en onafhankelijk’ te worden? (De
cursisten dienen het volgende te vinden: door zelfredzaam te worden,
kunnen we in de geestelijke en materiële levensbehoeften van onszelf en
ons gezin voorzien.)

Laat de cursisten vertellen hoe ze zelfredzaamheid zien. Toon daarna het volgende
citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat
een cursist het voorlezen:

‘Zelfredzaamheid houdt in dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen
geestelijke en stoffelijke welzijn en voor hen die onze hemelse Vader aan onze
zorg heeft toevertrouwd. Alleen als we zelfredzaam zijn, kunnen we het
voorbeeld van de Heiland waarlijk volgen en anderen dienen en tot zegen zijn.

‘Het is belangrijk om in te zien dat zelfredzaamheid een middel tot een doel is.
Ons ultieme doel is als de Heiland te worden, en dat doel komt dichterbij door

ons onzelfzuchtige dienstbetoon aan anderen. Ons vermogen om anderen te helpen wordt
vergroot of verkleind door de mate van onze zelfredzaamheid.’ (‘A Gospel Vision of Welfare: Faith
in Action’, Basic Principles of Welfare and Self-Reliance [boekje, 2009], 1–2.)

• Wat is het uiteindelijke doel van zelfredzaamheid?

• Hoe wordt ons vermogen om anderen te helpen verkleind als we niet
zelfredzaam zijn?

Toon het volgende citaat van zuster Julie B. Beck, voormalig algemeen
ZHV-presidente, om zelfredzaamheid te verduidelijken:

‘Hoe worden we zelfredzaam? We worden zelfredzaam door voldoende kennis te
verkrijgen, een opleiding te volgen en te leren lezen en schrijven; door verstandig
met geld en middelen om te gaan, geestelijk sterk te zijn, ons voor te bereiden op
noodsituaties en onvoorziene omstandigheden; en door te zorgen voor een
goede lichamelijke gezondheid en sociaal en emotioneel welzijn.’ (‘The Welfare
Responsibilities of the Relief Society President’, Basic Principles of Welfare and
Self-Reliance, 4.)
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Zet de volgende woorden bovenaan op het bord: opleiding, financiën, geestelijke
kracht, eigen productie en voorraad, gezondheid, en werk. Leg uit dat zelfredzaamheid
deze zes gebieden van een evenwichtig leven omvat. (Zie Providing in the Lord’s
Way: Summary of a Leader’s Guide to Welfare [boekje, 2009], 1–2.) Bespreek wat
jonge alleenstaanden kunnen doen om op die gebieden zelfredzamer te worden,
zodat ze beter in staat zijn om in de stoffelijke en geestelijke levensbehoeften van
hun toekomstige gezin te voorzien en in de kerk te dienen. Zet de reacties van de
cursisten op het bord. Mogelijke ideeën:

Opleiding: een graad of diploma aan een universiteit of vakschool behalen,
studiegewoonten verbeteren, extra vaardigheden leren, leren om hun woning
en auto zelf te repareren.

Financiën: een eerlijke tiende en vastengave betalen, een budget leren opstellen
en zich eraan houden, zelfbeheersing ontwikkelen, onnodige schulden
vermijden, schulden afbetalen, elke maand wat geld sparen.

Geestelijke kracht: bidden, de Schriften bestuderen, met een doel vasten,
regelmatig naar de tempel gaan.

Eigen productie en voorraad: voedsel leren bewaren, een moestuin aanleggen
(ook al zijn het maar een paar plantjes).

Gezondheid: het woord van wijsheid naleven, regelmatige lichaamsbeweging,
gezond eten, voldoende slapen, een ziektekostenverzekering afsluiten.

Werk: nieuwe vaardigheden ontwikkelen, arbeidsethiek ontwikkelen,
gevorderde diploma’s behalen.

• Wat heb je gedaan om op een van die gebieden zelfredzamer te worden? Wat
voor invloed heeft dat op je gevoel van zelfredzaamheid en eigenwaarde gehad?
Wat voor invloed heeft dat gehad op je vermogen om jezelf te onderhouden en
beter in de kerk te dienen?

Nodig de cursisten uit om voor een van die zes gebieden een doel te stellen.

Maleachi 3:8–12; Mattheüs 6:19–21; 1 Timotheüs 6:7–10; 2 Nephi 9:51;
Jakob 2:13–14, 18–19; Leer en Verbonden 104:13–18
Financieel beheer
Herinner de cursisten eraan dat ze op een dag zichzelf en misschien een gezin
moeten onderhouden, als ze dat nu al niet doen. Daarom moeten ze verstandig
met materiële zaken leren omgaan.

Laat iedere cursist enkele van deze teksten lezen en beginselen opzoeken die met
verstandig financieel beheer te maken hebben.

Maleachi 3:8–12 (de wet van tiende en gaven gehoorzamen)

Mattheüs 6:19–21 (ons hart niet op wereldse zaken zetten)

1 Timotheüs 6:7–10 (tevreden zijn met wat we hebben — ‘geldzucht is een
wortel van alle kwaad’)

2 Nephi 9:51 (geen geld of arbeid besteden aan wat geen waarde heeft)
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Jakob 2:13–14, 18–19 (omwille van rechtschapen doeleinden naar rijkdom
streven)

Leer en Verbonden 104:13–18 (onze overvloed gebruiken om de armen en
behoeftigen te helpen)

Vraag de cursisten na verloop van tijd iets over hun bevindingen te vertellen. Zorg
ervoor dat de cursisten dit beginsel begrijpen: door verstandige financiële
beginselen toe te passen, kunnen mensen en gezinnen hun eigen financiële
stabiliteit vergroten en voorbereid zijn om anderen te helpen. (U kunt ze erop
wijzen dat de Heer in de Schriften vaak een verband legt tussen rijkdom verkrijgen
en de plicht om de armen en behoeftigen te helpen. Zie bijvoorbeeld Jakob 2:18–19
en LV 104:18.)

• Wat voor zegeningen heb je ontvangen door verstandige financiële beginselen
toe te passen?

Leer en Verbonden 104:78
Onnodige schulden mijden
Lees Leer en Verbonden 104:78. Toon vervolgens het volgende citaat van ouderling
Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat een
cursist het voorlezen:

‘Vergeet niet dat schulden een vorm van slavernij zijn. Ze zijn financiële
termieten. Als we iets op afbetaling kopen, krijgen we alleen maar de illusie van
voorspoed. We denken dat we veel spullen bezitten, maar de spullen
bezitten ons.

‘Sommige schulden — zoals voor een bescheiden woning, redelijke kosten voor
een opleiding, en misschien voor een noodzakelijke eerste auto — kunnen nodig

zijn. Maar we mogen geen schulden in de vorm van consumptief krediet aangaan zonder
zorgvuldig de kosten te overwegen.’ (‘Aardse schulden, hemelse schulden’, Liahona, mei
2004, 40–41.)

• Waarom zijn schulden een vorm van slavernij? (Laat de cursisten antwoorden
en verduidelijk dit beginsel: onnodige schulden vermijden, voorkomt
financiële slavernij.) President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft gezegd:
‘Zelfredzaamheid kan [niet bestaan] als er een grote schuld op het huishouden
drukt. Iemand die verplichtingen heeft tegenover anderen, is onafhankelijk
noch vrij van slavernij.’ (‘To the Boys and to the Men’, Ensign, november
1998, 53.)

Laat een cursist de volgende raad van president Thomas S. Monson voorlezen:
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‘Maak uzelf niet wijs dat de luxeartikelen van gisteren nu een noodzakelijkheid
zijn. Ze zijn alleen noodzakelijk als wij ze als noodzakelijkheden gaan
beschouwen. Veel jonge echtparen willen meerdere auto’s hebben en een soort
huis waar hun ouders hun hele leven voor hebben moeten werken. Daardoor
gaan ze langlopende leningen aan op basis van twee salarissen. Vaak komen ze
er te laat achter dat omstandigheden kunnen veranderen: de vrouw raakt in

verwachting, ziekte steekt de kop op, iemand raakt werkloos, er kunnen natuurrampen en andere
onvoorziene omstandigheden plaatsvinden. En dan kan de hypotheek niet meer betaald worden
die op twee inkomens was gebaseerd. Het is essentieel dat wij zuinig leven.’ (‘Onveranderlijke
waarheden in veranderlijke tijden’, Liahona, mei 2005, 20.)

• Wat zijn mogelijke gevolgen voor mensen en gezinnen die het verschil niet
inzien tussen verlangens en behoeften?

• Hoe kunnen we een onderscheid maken tussen wat we willen en wat we
nodig hebben?

Moedig de cursisten aan om over de volgende vragen na te denken en hun
antwoorden in hun dagboek te noteren:

• Op welke gebieden kun je zelfredzamer worden?

• Hoe kun je je materiële middelen beter beheren?

Leesstof voor de cursisten
• Maleachi 3:8–12; Mattheüs 6:19–21; Markus 6:1–3; Lukas 2:51–52; 1 Timotheüs

6:7–10; 2 Nephi 9:51; Jakob 2:17–19; Leer en Verbonden 56:17; 75:28; 104:13–18,
78.

• Robert D. Hales, ‘In stoffelijk en geestelijk opzicht voorzorgen nemen’, Liahona,
mei 2009, 7–10.
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LES 24

Alleenstaande leden van
de kerk

Inleiding
Het evangelie van Jezus Christus benadrukt de eeuwige
zegeningen die voortvloeien uit een huwelijk en
familiebanden. Maar veel leden van de kerk hebben door
omstandigheden momenteel niet de kans om te trouwen en
een gezin te stichten. Deze les beklemtoont dat

alleenstaande leden belangrijke bijdragen aan het koninkrijk
van de Heer leveren. Hoewel de zegeningen van een huwelijk
en gezin soms op zich laten wachten, zullen zij die hun
verbonden met God nakomen ze ooit ontvangen.

Achtergrondinformatie
• Gordon B. Hinckley, ‘A Conversation with Single Adults’, Ensign, maart

1997, 58–63.

• Spencer J. Condie, ‘Eis de kostbare en zeer grote beloften op’, Liahona,
november 2007, 16–18.

Lessuggesties
1 Korinthe 12:12–20, 25–27
Alleenstaande leden in een gezinsgerichte kerk
Vraag de cursisten met welke moeilijkheden alleenstaande leden van de kerk
worstelen als ze van een wijk of gemeente deel uitmaken waarin veel leden
getrouwd zijn en kinderen hebben. (Alleenstaande leden kunnen zich ontmoedigd
of geïsoleerd voelen en in bijeenkomsten of lessen over het huwelijk en het gezin
denken dat ze er niet bij horen.)

• Hoe kunnen andere leden tijdens kerkbijeenkomsten en -activiteiten ervoor
zorgen dat alleenstaanden zich betrokken en gewaardeerd voelen?

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

‘De kerk is voor alle leden. […] Ieder van ons, alleenstaand of getrouwd, heeft
een individuele persoonlijkheid en behoeften, waaronder het verlangen om als
een waardevol individueel kind van God beschouwd te worden. […]

‘Dit is de kerk van Jezus Christus, niet die van gehuwden, alleenstaanden of
welke andere groep of persoon dan ook.’ (‘The Church Is for All People’, Ensign,
juni 1989, 76.)

Leg uit dat de apostel Paulus de kerk met het menselijk lichaam en de leden met
lichaamsdelen vergeleek. Laat enkele cursisten om de beurt een vers uit 1 Korinthe
12:12–20 voorlezen en laat de anderen letten op hoe Paulus lichaamsdelen met
leden van de kerk vergeleek.
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• Wat voor problemen zouden we hebben als een of meerdere lichaamsdelen
ontbraken?

• Welk beginsel leren we uit de gelijkenis van Paulus over de kerk en haar leden?
(De cursisten kunnen verschillende belangrijke beginselen noemen. Zorg
ervoor dat dit beginsel benadrukt wordt: ieder lid van de kerk is waardevol
en kan een belangrijke bijdrage aan de kerk leveren.)

• Wat voor bijdragen hebben alleenstaande leden van de kerk in jouw wijk of
gemeente aan de kerk geleverd?

Laat een cursist 1 Korinthe 12:25–27 voorlezen. Laat de cursisten letten op wat
kerkleden kunnen doen om één te worden.

• Wat kunnen alle leden van de kerk, getrouwd of alleenstaand, doen om elkaar
met de andere leden van de wijk of gemeente verenigd te laten voelen?

Toon het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf
Apostelen en lees het voor:

‘We maken allemaal deel uit van een gemeenschap van heiligen, we hebben
elkaar allemaal nodig, en we werken allemaal aan hetzelfde doel. Ieder van ons
kan zich op basis van verschillen van [onze wijk- of gemeentefamilie] afzonderen.
Maar we mogen onszelf niet van mogelijkheden afsluiten of afscheiden vanwege
de verschillen die we in onszelf opmerken. Laten we in plaats daarvan elkaar in
onze gaven en talenten laten delen, waardoor we elkaar hoop en vreugde

brengen en zo onszelf opbeuren.’ (‘Belonging to a Ward Family’, Ensign, maart 1996, 16.)

• In welke opzichten voel je je door je roeping en deelname in de wijk of
gemeente meer eensgezind met de andere leden?

Hebreeën 11:1, 6, 8–13, 16
Op beloofde zegeningen wachten
Laat het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en door een cursist voorlezen:

‘Wie alleenstaand zijn, dienen naar een tempelhuwelijk te verlangen en er met
prioriteit naar te streven. Jongeren en jonge alleenstaanden dienen de
maatschappelijk aanvaarde, maar in eeuwig opzicht valse opvatting te
weerstreven die het belang van een huwelijk en het krijgen van kinderen in
twijfel trekt. (‘Verlangen’, Liahona, mei 2011, 45.)

• Waarom voelen sommige alleenstaande leden zich ontmoedigd als ze nadenken
over de leerstelling dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege is
geboden en dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de
eeuwige bestemming van zijn kinderen’? (‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, Liahona, november 2010, 129.)

LES 24

117



Leg uit dat hoewel trouwen en kinderen krijgen het ideaal is, veel alleenstaande
leden van de kerk niet zeker zijn of ze ooit zullen trouwen. Wie gescheiden,
weduwe of weduwnaar zijn, vragen zich misschien af of ze ooit zullen hertrouwen.

Lees het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor en laat de cursisten letten op wat de Heiland gedaan heeft
om eeuwige zegeningen mogelijk te maken voor wie de zegeningen van een
huwelijk en gezin niet hebben:

‘Met de verkondiging van de fundamentele waarheden aangaande het huwelijk
en het gezin wil ik geenszins voorbijgaan of afbreuk doen aan de offers en het
succes van degenen voor wie het huwelijksideaal momenteel buiten bereik ligt.
Sommigen van u lijkt de zegening van een huwelijk niet beschoren wegens een
gebrek aan geschikte potentiële partners, aantrekking tot hetzelfde geslacht,
lichamelijke of psychische beperkingen, of eenvoudigweg de angst om te falen

die, zoals het er nu in elk geval voor staat, uw geloof overschaduwt. Of misschien bent u
getrouwd geweest maar is dat huwelijk gestrand en moet u het alleen zien te rooien, wat voor
twee mensen samen al een hele klus is. Sommigen van u die getrouwd zijn, kunnen geen
kinderen krijgen, hoewel u er wel erg naar verlangt en de Heer erom smeekt.

‘[…] Met vertrouwen getuigen wij dat de verzoening van Jezus Christus alle ontberingen en
verliezen heeft voorzien en uiteindelijk alles zal rechtzetten voor wie zich tot Hem wenden.
Niemand is voorbestemd om minder te ontvangen dan alles wat de Vader voor zijn kinderen
heeft.’ (‘Waarom een huwelijk, waarom een gezin’, Liahona, mei 2015, 52.)

• Wie ontvangen volgens ouderling Christofferson Gods grootste zegeningen?
(Zet de volgende leer op het bord: de verzoening van Jezus Christus maakt
het voor ons allemaal mogelijk om uiteindelijk alle beloofde zegeningen
van de Vader te ontvangen.)

• Wat moet iemand doen om de hoop van die leerstelling te ontvangen?

Toon de volgende geruststelling van president Spencer W. Kimball (1895–1985) en
vraag een cursist die voor te lezen:

‘We beloven u dat in de eeuwigheid niemand rijke, grote en eeuwige zegeningen
onthouden zullen worden voor zover die persoon er niets aan kan doen, dat de
Heer zijn beloften altijd nakomt, en dat ieder rechtschapen mens uiteindelijk alles
ontvangt waar hij recht op heeft en wat hij door eigen toedoen niet verspeeld
heeft.’ (‘The Importance of Celestial Marriage’, Ensign, oktober 1979, 5.)

Getuig dat hoewel Gods zegeningen soms op zich laten wachten, ze ons in de
eeuwigheid niet onthouden worden als we rechtschapen proberen te leven.

Laat de cursisten over Abraham en Sara nadenken die van de Heer beloften over
hun gezin kregen die lang op zich lieten wachten of tijdens hun aardse leven niet
vervuld werden (zie Genesis 13:14–17; 15:4–7; 17:1–8, 15–16). Herinner de
cursisten eraan dat ons geloof net zoals dat van Abraham en Sara soms op de proef
wordt gesteld door beloften die lang op zich laten wachten of tijdens ons leven niet
vervuld worden.
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Laat een cursist Hebreeën 11:1, 6 voorlezen terwijl de anderen op een definitie van
geloof letten.

• Wat staat er in deze verzen over geloof? (Herinner de cursisten eraan dat een
vaste grond ook verzekering, basis of fundament kan betekenen. Herinner de
cursisten eraan zich de Schriftstudievaardigheid eigen te maken door geregeld
naar de studiewijzers te verwijzen.)

• Wat betekent de zinsnede ‘een bewijs van de zaken die men niet ziet’? (Geloof
is een verzekering of getuigenis van dingen die men niet kan zien, maar die
waar zijn. Die verzekering van dingen waarop men hoopt en die men niet kan
zien, krijgen we alleen als we de beginselen van het evangelie gehoorzamen en
ernaar handelen — vooral wanneer dat moeilijk is. Geloof is de gehoorzame
handeling die tot de geestelijke gave van getuigenis leidt. Dat houdt in dat we
genoeg op de Heer vertrouwen en in Hem geloven om Hem te gehoorzamen,
zonder eerst het resultaat te zien.)

Laat een paar cursisten om de beurt een vers uit Hebreeën 11:8–13, 16 voorlezen
en vraag de anderen te letten op hoe Abraham en Sara in moeilijke
omstandigheden geloof oefenden. Geef de cursisten in overweging de woorden en
zinsneden te onderstrepen waaruit blijkt dat Abraham en Sara geloof oefenden.

• In vers 13 staat dat hoewel Abraham, Sara en vele anderen vóór de ‘vervulling
van de beloften’ stierven, ze die beloften toch ‘vanuit de verte’ zagen en
geloofden dat God zijn beloften kon nakomen. Hoe kan het voorbeeld van die
heiligen uit het verleden de hedendaagse heiligen steunen die met hun geloof
worstelen omdat ze de beloofde zegeningen niet in dit leven ontvangen? (We
moeten allemaal geloof leren oefenen en Gods geboden onderhouden, zelfs als
de zegeningen waarop we hopen niet komen wanneer we ze willen.)

• Wat betekent het dat deze heiligen ‘vreemdelingen en bijwoners op de aarde
waren’? (Ze wisten dat het sterfelijke leven tijdelijk was en dat deze aarde niet
hun permanente verblijfplaats was.)

Toon het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Sommige zegeningen komen vroeg, andere komen laat, andere komen pas in de
hemel, maar voor hen die het evangelie van Jezus Christus omarmen, komen ze.
Daarvan getuig ik persoonlijk.’ (‘An High Priest of Good Things to Come’, Ensign,
november 1999, 38.)

• Hoe kan de kennis dat de getrouwen geen enkele zegening onthouden zal
worden, de leden van de kerk helpen die droevig of wanhopig zijn omdat ze
niet getrouwd zijn of geen kinderen hebben?

• Kun je je een situatie herinneren waarin je ontmoedigd was, maar er toch voor
koos om in geloof te handelen en voorwaarts te gaan?

Lees als de tijd het toelaat de volgende raad van ouderling Dallin H. Oaks voor:
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‘Als je je tijd verdoet met wachten op een huwelijksaanzoek, houd daar dan mee
op. Misschien krijg je niet de kans om in dit leven een goed huwelijk te sluiten.
Houd op met wachten en ga aan de slag. Bereid jezelf voor op het leven — ook
al is het een ongehuwd leven — door studie, ervaring en planning. Ga niet zitten
wachten tot het geluk in je schoot valt. Ga ernaar op zoek door dienstbaarheid
en scholing. Leid je eigen leven. En vertrouw op de Heer.’ (‘Dating versus Hanging

Out’, Ensign, juni 2006, 14.)

Laat de cursisten zich afvragen wat ze kunnen doen om hun geloof in Jezus
Christus te versterken en te vertrouwen op zijn bekwaamheid om de beloofde
zegeningen te bewerkstelligen.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Korinthe 12:12–20, 25–27; Hebreeën 11:1, 6, 8–13, 16.

• Gordon B. Hinckley, ‘A Conversation with Single Adults’, Ensign, maart
1997, 58–63.
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LES 25

In moeilijke
gezinsomstandigheden
geloof oefenen

Inleiding
In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ staat:
‘Invaliditeit, overlijden of andere [gezins]omstandigheden
kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere
familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.’ (Liahona,

november 2010, 129.) Als we moeilijkheden meemaken,
biedt het evangelie van Jezus Christus ons perspectief en
kracht om noodzakelijke aanpassingen te maken.

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

april 2012, 40–47.

• ‘Strengthening the Family: Adapting to Circumstances’, Ensign, december
2005, 34–35.

Lessuggesties
1 Nephi 16:34–39; 17:1–4
Zich aan moeilijke gezinsomstandigheden aanpassen
Leg aan het begin van de les uit dat de leiders van de kerk ons meestal vertellen
hoe we het ideaal kunnen bereiken en behouden — waaronder ook het ideale
huwelijk en gezin. Maar soms weerhouden onze omstandigheden ons ervan dat
ideaal te bereiken. Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Richard G.
Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Door het herstelde evangelie weten we dat er een ideaal gezin is. Dat gezin
bestaat uit een rechtschapen Melchizedeks-priesterschapsdrager, die is verzegeld
aan een rechtschapen vrouw, en kinderen geboren in het verbond of aan hen
verzegeld. Met een moeder thuis in een sfeer van liefde en hulpvaardigheid,
onderwijzen de ouders hun kinderen, door voorbeeld en voorschrift, in de wegen
van de Heer en zijn waarheden. Zij vervullen hun van Godswege ingestelde rol,

genoemd in de proclamatie over het gezin. Hun kinderen groeien op met de leringen die hun met
de paplepel worden ingegoten. Hun karakterontwikkeling is gebaseerd op gehoorzaamheid,
integriteit, liefde voor God en geloof in zijn heilige plan.’ (‘First Things First’, Ensign, mei 2001, 7.)

• Wat voor gebeurtenissen of omstandigheden kunnen ons er tijdelijk van
weerhouden het ideale gezin te vormen? (Mogelijke antwoorden: overlijden,
invaliditeit, echtscheiding, geen kinderen kunnen krijgen, werkloosheid, en
ouders die meerdere banen hebben.)
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• Vraag de cursisten de zevende alinea van de proclamatie over het gezin door te
nemen en op te zoeken wat onze hemelse Vader in een niet-ideale
gezinssituatie van ons verwacht:

‘Invaliditeit, overlijden of andere omstandigheden kunnen individuele aanpassing noodzakelijk
maken. Andere familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.’ (‘Het gezin: een proclamatie
aan de wereld’, Liahona, november 2010, 129.)

Lees vervolgens het volgende citaat voor en laat de cursisten de aanpassingen
opzoeken die een gezin in moeilijke tijden wellicht moet maken:

‘In een volmaakte wereld zouden alle volwassenen gelukkig getrouwd zijn, zouden alle
echtparen gezegend zijn met kinderen, en zouden alle gezinsleden gezond en gehoorzaam zijn
en zouden ze elkaar steunen. Maar het leven is zelden volmaakt. Iedereen maakt tegenspoed
door, en in het sterfelijke leven is er geen enkel gezin voortdurend zonder moeilijkheden. […]

‘Ziekte, invaliditeit, een sterfgeval of andere omstandigheden kunnen moeilijkheden veroorzaken.
In dergelijke situaties kan “individuele aanpassing” van de rolverdeling noodzakelijk zijn. Het
kan nodig zijn dat een vader extra taken in het huishouden of de kinderopvang op zich neemt, of
dat een moeder die voltijdhuismoeder was een baan zoekt. Het kan zelfs voorkomen dat
kinderen nieuwe taken krijgen.

‘Als er iets gebeurt dat een gezin op zijn kop zet, kan het nodig zijn dat andere familieleden hulp
bieden. Die hulp kan variëren van financiële steun tot en met het zorgen voor kinderen, helpen
met klusjes of zorgen voor een ziek of gehandicapt familielid. In hoeverre er hulp van andere
familieleden nodig is, hangt af van de situatie en de behoeften van het gezin.’ (‘Strengthening
the Family: Adapting to Circumstances’, Ensign, december 2005, 34–35.)

• Noem enkele aanpassingen die gezinnen en personen in moeilijke tijden
wellicht moeten maken.

• Wat heb je gezinnen of personen zien doen om zich in moeilijke of
ontwrichtende omstandigheden aan te passen en standvastig te blijven?

• Wanneer heb je andere familieleden hulp zien aanbieden als dat nodig was?

Vraag een cursist het volgende citaat van ouderling Merrill J. Bateman van de
Zeventig voor te lezen. Laat de klas letten op wat volgens ouderling Bateman
gezinnen kan helpen die een moeilijke tijd doormaken.

‘Beproeving en tegenspoed nemen veel verschillende vormen aan: de dood van
een dierbare, een huwelijk dat niet aan de verwachtingen voldoet, geen huwelijk,
een echtscheiding, een kind dat met een handicap geboren wordt, verlies van een
baan, ouders die vergissingen begaan, een afgedwaalde zoon of dochter, slechte
gezondheid. Er komt geen eind aan de lijst. Waarom heeft God in zijn plan
toegelaten dat wij teleurstelling, pijn, lijden en zelfs de dood ondergaan? […]

‘Begrip van het heilsplan, van het voorsterfelijke leven, het aardse leven en het leven na de dood
biedt perspectief.’ (‘Living a Christ-Centered Life’, Ensign, januari 1999, 13.)
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• Hoe bereidt een begrip van Gods plan gezinnen op moeilijkheden voor? (Zet
dit beginsel op het bord: Een gezin kan dankzij een begrip van Gods plan
aardse moeilijkheden met meer geloof en een eeuwig perspectief het
hoofd bieden.)

• In welke opzichten geeft een evangelieperspectief ons meer moed om
aanpassingen te maken of zelfs zo nodig nieuwe taken in het gezin op ons
te nemen?

Vraag de cursisten of ze een gezin uit de Schriften kennen dat het moeilijk had en
goddelijke hulp kreeg om die moeilijkheden te overwinnen of te doorstaan.
Herinner de cursisten aan de gezinnen van Lehi en Ismaël, die door de wildernis
moesten trekken toen ze Jeruzalem hadden verlaten. Laat de cursisten zich
afvragen wat voor moeilijkheden die gezinnen tijdens hun tocht naar het beloofde
land gehad kunnen hebben. Laat ze vervolgens iets over hun gedachten vertellen.

Laat enkele cursisten om de beurt een vers uit 1 Nephi 16:34–39 en 17:1–4
voorlezen. Laat de klas letten op hoe de familieleden van Lehi en Ismaël op hun
moeilijkheden reageerden.

• Waarom konden sommige familieleden van Lehi en Ismaël met geloof en
vertrouwen in God volharden, terwijl anderen vanwege hun
moeilijkheden morden?

• Heb je weleens gezien dat kennis en een getuigenis van het evangelie gezinnen
die het moeilijk hebben tot zegen zijn?

Als de Geest u ertoe aanzet en uw cursisten er behoefte aan hebben, kunt u het
volgende citaat van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen voorlezen:

‘Probeer uw hele aardse leven ijverig de belangrijkste doelen van dit leven te
bereiken door het ideale gezin. Hoewel u dit ideaal wellicht nog niet
verwezenlijkt hebt, dient u door gehoorzaamheid aan en geloof in de Heer al het
mogelijke te doen om het zo dicht mogelijk te benaderen. Laat niets u daarvan af
brengen. […] Doe nooit iets dat die zegen op losse schroeven zet. Als u de hoop
op een eeuwig huwelijk hebt opgegeven, durf dan weer te hopen. Als uw droom

geduld vergt, heb dat dan.’ (‘First Things First’, 7.)

Spreuken 3:5–6; Mattheüs 11:28–30; Mosiah 24:8–16; Leer en
Verbonden 121:7–8
Als we tot Christus komen, zal Hij ons sterken
Herinner de cursisten aan het verhaal uit het Boek van Mormon waarin Alma en
zijn volk van het leger van Koning Noach wegvluchten en een rechtschapen stad
vestigen. Nadat ze een tijd in vrede geleefd hadden, werd het volk van Alma door
een Lamanitisch leger ontdekt en in slavernij gebracht. Alma en zijn volk oefenden
echter geloof en geduld, waarop de Heer hun lasten lichter maakte en hen
uiteindelijk uit hun knechtschap bevrijdde.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Mosiah 24:8–16 voor te lezen. Laat
de klas zich voorstellen hoe de moeilijkheden in deze verzen het gezin van Alma
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en zijn volk wellicht hebben beïnvloed. (Merk op dat visualiseren een
Schriftstudievaardigheid is waardoor een verhaal in de Schriften als het ware tot
leven komt.) Vraag de klas ook op te zoeken wat Alma en zijn volk deden om met
hun moeilijkheden om te gaan.

• Hoe denk je dat de gezinnen door hun omstandigheden werden beïnvloed nu
je je die gebeurtenissen voorgesteld hebt?

• Wat deed het volk van Alma om hulp van de Heer te krijgen? (De cursisten
kunnen een aantal belangrijke beginselen vermelden. Benadruk dit beginsel:
als we in tijden van beproeving geloof en geduld oefenen en God om
hulp vragen, kan Hij ons sterken zodat we onze lasten beter kunnen
dragen.)

• Hoe sterkte de Heer hen ‘zodat zij hun lasten met gemak konden dragen’?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen, waarin hij het over het volk van
Alma heeft:

‘Wat veranderde er in deze episode? De last werd niet weggenomen; het volk
werd niet onmiddellijk van de moeilijkheden en de vervolging verlost. Maar Alma
en zijn volgelingen werden gesterkt. Ze kregen de kracht om hun last te dragen.
Deze goede mensen werden gesterkt door de verzoening, zodat ze konden
handelen en invloed op hun omstandigheden konden uitoefenen. En “in de
kracht des Heren” werden Alma en zijn volk veilig naar het land Zarahemla

geleid.’ (‘The Atonement and the Journey of Mortality’, Ensign, april 2012, 44.)

• Waarom is het belangrijk dat wij beseffen dat de Heer niet altijd de lasten van
gezinnen en personen wegneemt, onze moeilijkheden niet altijd oplost en ons
niet altijd de meest ideale omstandigheden geeft?

• Hoe kan onze kennis van Jezus Christus en zijn verzoening ons in staat stellen
om in geloof te handelen als we met moeilijke gezinsomstandigheden te maken
krijgen?

Toon ter verduidelijking het volgende citaat van ouderling Steven E. Snow van de
Zeventig en laat een cursist het voorlezen:

‘Onze hoop in de verzoening geeft ons een eeuwig perspectief. Vanuit dat
perspectief zien wij voorbij het hier en nu de beloften van de eeuwigheid.’
(‘Hoop’, Liahona, mei 2011, 54.)

Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord. Vraag de cursisten deze teksten te
bestuderen en te letten op beloften aan wie getrouw beproevingen doorstaan:
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Spreuken 3:5–6

Mattheüs 11:28–30

Leer en Verbonden 121:7–8

• Wat hebben gezinnen die beproevingen doormaken aan deze beloften?

Nodig de cursisten tot slot uit om aan een tijd te denken waarin ze als gezin
ondanks beproevingen door God gesterkt werden of dankzij hun kennis van het
evangelie van Jezus Christus gezegend werden. Laat de cursisten die zich ertoe
aangezet voelen iets over hun ervaring aan de anderen vertellen. Moedig de
cursisten aan om hun getuigenis in hun dagboek te noteren van hoe God gezinnen
kan zegenen en sterken.

Leesstof voor de cursisten
• Spreuken 3:5–6; Mattheüs 11:28–30; 1 Nephi 16:34–39; 17:1–4; Mosiah 24:8–16;

Leer en Verbonden 121:7–8.

• ‘Strengthening the Family: Adapting to Circumstances’, Ensign, december
2005, 34–35.
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LES 26

Aan God rekenschap
afleggen

Inleiding
Profeten en apostelen hebben gewaarschuwd dat ‘degenen
die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of
kinderen mishandelen, of hun taken in het gezin niet
nakomen, […] op een dag aan God rekenschap moeten
afleggen.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,

Liahona, november 2010, 129.) Deze les verduidelijkt dat
deze ernstige overtredingen van Gods wet in dit leven en in
het hiernamaals gevolgen hebben. Ze benadrukt ook dat de
verzoening van Jezus Christus de bekeerlijke ziel hoop en
genezing biedt.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘De taal der engelen’, Liahona, mei 2007, 16–18.

• Richard G. Scott, ‘De verwoestende gevolgen van mishandeling genezen’,
Liahona, mei 2008, 40–43.

Lessuggesties
Mattheüs 18:1–6; Leer en Verbonden 42:22–25; 93:39–44
Schending van het verbond van huwelijkstrouw, mishandeling, en taken in het gezin
niet nakomen
Herinner de cursisten eraan dat ze in de vorige lessen over belangrijke gezinstaken
geleerd hebben, waaronder: (1) man en vrouw dienen elkaar lief te hebben, (2)
kinderen moeten in geloof en rechtschapenheid opgevoed worden, en (3) ouders
behoren in de behoeften van hun gezin te voorzien.

• Wat kan er in een gezin gebeuren als de huwelijkspartners of ouders die taken
verwaarlozen?

Laat een cursist de achtste alinea van ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’
voorlezen om te verduidelijken wat hedendaagse profeten over het belang van het
nakomen van gezinstaken gezegd hebben. Benadruk dit beginsel: ‘Degenen die
het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen
mishandelen, of hun taken in het gezin niet nakomen, [moeten] op een dag
aan God rekenschap afleggen.’

• Wat betekent het dat mensen die deze overtredingen begaan aan God
rekenschap moeten afleggen? (Op de dag des oordeels zullen we voor God
staan en rekenschap moeten afleggen voor de zonden waarvan we ons niet
bekeerd hebben; zie Openbaring 20:11–15; 2 Nephi 9:15–16.)

Toon het volgende citaat van ouderling Dennis B. Neuenschwander van de
Zeventig:
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‘Onze toerekenbaarheid aan God, onze Vader en Schepper, is een van de meest
fundamentele lessen van het evangelie.’ (‘The Path of Growth’, Ensign, december
1999, 15.)

• Hoe kunnen we door het beginsel van toerekenbaarheid aan God voor ons
gedrag geestelijk groeien?

Zet de volgende woorden boven drie kolommen op het bord:

Het verbond van
huwelijkstrouw schenden

De huwelijkspartner of
kinderen mishandelen

De taken in het
gezin niet nakomen

Deel de klas op in drie groepen. Laat één groep Leer en Verbonden 42:22–25, een
andere Mattheüs 18:1–6, en de laatste Leer en Verbonden 93:39–44 lezen. Vraag de
cursisten om hun tekst in de juiste kolom op het bord te zetten. Laat ze ook zoeken
naar woorden en zinsneden die aantonen dat die overtredingen ernstig zijn. Vraag
de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. (Laat de cursisten
antwoorden en zet de tekstverwijzingen onder de juiste kolomkop.)

• Uit welke woorden en zinsneden in deze teksten leren we over de ernstige aard
van die overtredingen?

U kunt de kolomkoppen een voor een aanwijzen en de volgende vragen stellen.
Zet de antwoorden van de cursisten onder de juiste kolomkop.

• Welke houding of welk gedrag kan ertoe leiden dat iemand deze overtreding
begaat? (Bij mishandeling kan dat bijvoorbeeld zijn: ongeduldig zijn met
anderen, de neiging hebben om anderen te bekritiseren, en foute stereotypen
over mannen en vrouwen geloven.)

• Wat voor raad zou je iemand met zo’n houding of gedrag geven?

• Hoe kan een lid van de kerk zo’n houding of gedrag veranderen? (Laat de
cursisten antwoorden en verduidelijk dat als we evangeliebeginselen toepassen,
zoals bekering, christelijk dienstbetoon, medeleven, geduld, en vergeving, we
een beroep op de instaatstellende kracht van de verzoening kunnen doen.)

2 Korinthe 5:17–21
Hoop op bekering, vergeving en verandering
Getuig dat het evangelie van Jezus Christus het personen en gezinnen mogelijk
maakt om te slagen en een goed leven te leiden. We maken echter allemaal
verkeerde keuzes en die kunnen soms verstrekkende gevolgen voor onszelf en
anderen hebben. Gelukkig is er hoop.
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Leg uit dat sommige leden van de kerk het slachtoffer van anderen zijn — zoals
een ontrouwe huwelijkspartner of een mishandelende huwelijkspartner of ouder —
en dat ze zich afvragen wat ze aan hun situatie kunnen doen. Laat een cursist het
volgende citaat van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen voorlezen:

‘Als u bent misbruikt, zal Satan u proberen te overtuigen dat er geen oplossing is.
Hij weet echter heel goed dat die er wel is. Satan weet dat genezing komt door
de niet-aflatende liefde van onze hemelse Vader voor elk van zijn kinderen. Hij
weet ook dat de kracht van genezing deel uitmaakt van de verzoening van Jezus
Christus. Hij stelt dan ook alles in het werk om u te scheiden van uw Vader en
zijn Zoon. Laat Satan u niet overtuigen dat u niet te helpen bent.’ (‘De

verwoestende gevolgen van mishandeling genezen’, Liahona, mei 2008, 41.)

• Waarom probeert Satan slachtoffers van mishandeling te laten geloven dat er
geen oplossing voor hun problemen is?

• Wat kan het gevolg zijn als iemand gelooft dat er geen hoop of oplossing voor
zijn of haar problemen is?

Lees de raad en het getuigenis van ouderling Richard G. Scott voor:

‘Ik getuig dat ik slachtoffers ken van ernstige mishandeling die het zware proces
van volledige genezing hebben doorgemaakt door de kracht van de verzoening.
Nadat haar eigen problemen waren opgelost door haar geloof in de genezende
kracht van de verzoening, vroeg een jonge vrouw die ernstig was misbruikt door
haar vader om nog een gesprek met mij. Ze kwam terug met een ouder echtpaar.
Ik kon merken dat ze veel van die twee mensen hield. Haar gezicht straalde van

geluk. Zij begon met: “Ouderling Scott, dit is mijn vader. Ik hou van hem. Hij maakt zich zorgen
over sommige dingen die in mijn vroege kindertijd zijn gebeurd. Ik heb er geen last meer van.
Kunt u hem helpen?” Wat een krachtige bevestiging van de genezende macht van de Heiland! Zij
leed niet meer onder de gevolgen van mishandeling omdat ze een juist begrip had van zijn
verzoening, voldoende geloof had en zijn wet gehoorzaamde. Als u de verzoening nauwgezet
bestudeert en geloof oefent dat Jezus Christus de macht heeft om te genezen, kunt u diezelfde
vreugdevolle bevrijding ervaren. […]

‘Het genezingsproces kan beginnen met de hulp van een zorgzame bisschop of ringpresident of
een wijze professionele hulpverlener. Als u een gebroken been had, zou u het toch ook niet zelf
spalken? Bij ernstige mishandeling kan professionele hulp eveneens uitkomst bieden.” (‘De
verwoestende gevolgen van mishandeling genezen’, 40–42.)

• Hoe kan de geïnspireerde raad van ouderling Scott een slachtoffer van
mishandeling helpen?

Toon het volgende citaat van president Boyd K. Packer (1924–2015) van het
Quorum der Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:
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‘De barmhartigheid en genade van Jezus Christus zijn niet beperkt tot degenen
die actief of passief zondigen, maar omvatten de belofte van eeuwige vrede aan
allen die Hem en zijn leringen willen aanvaarden en volgen. Zijn barmhartigheid
is de grote, genezende kracht, zelfs voor de getroffen onschuldigen.’ (‘De reden
voor onze hoop’, Liahona, november 2014, 7.)

• Hoe biedt de verzoening van Jezus Christus hoop en genezing? (Laat de
cursisten antwoorden en verduidelijk dit beginsel: iedereen die Jezus Christus
en zijn leringen volgt, kan dankzij zijn barmhartigheid en genade
genezing en eeuwige vrede ontvangen.)

Lees samen 2 Korinthe 5:17–21 om de cursisten te leren dat de verzoening van
Jezus Christus mensen kan helpen die anderen mishandelen of op een andere
manier kwaad berokkenen.

• Wat houdt het in om ‘een nieuwe schepping’ in Christus te worden? (Mogelijk
antwoord: als wij ijverig Gods geboden onderhouden, zegent Hij ons met gaven
van de Geest, die goddelijke eigenschappen zijn. Die gaven brengen
fundamentele veranderingen in ons teweeg en we worden nieuwe schepselen
die meer op God lijken.)

• Hoe gebeurt dat volgens vers 21? (Jezus was vrij van zonde, maar Hij nam onze
zonden op Zich, zodat wij op voorwaarde van bekering dankzij Hem
rechtschapen kunnen worden. Hij werd een plaatsvervangend offer voor ons.
Als we ons bekeren en zijn voorbeeld volgen, kunnen we een beroep op zijn
kracht doen om nieuwe schepselen te worden.)

• Wat betekent het woord verzoend in vers 18? (‘Verzoening is het proces
waarmee de mens bevrijd wordt van zijn zondige staat en geestelijke duisternis,
en waarmee hij teruggebracht wordt in een staat van harmonie en eenheid met
de Godheid. Dankzij de verzoening zijn God en de mens geen vijanden meer.’
[Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen (1965–1973),
deel 2, 422.])

Vraag de cursisten of ze iemand kennen die de hoop en genezing van de
verzoening van Jezus Christus ervaren heeft. Nodig een paar cursisten uit om er
iets over te vertellen als ze zich er goed bij voelen en als de voorvallen niet te
persoonlijk zijn.

Lees het volgende citaat voor van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Ik weet niet of er iemand in dit grote publiek is die wellicht de boodschap van
vergiffenis, vervat in [de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard; zie Mattheüs
20:1–15], nodig heeft, maar hoezeer u ook achterop bent geraakt, hoeveel
kansen u ook denkt gemist te hebben, hoeveel fouten u ook denkt gemaakt te
hebben, of hoezeer u ook denkt dat het u ontbreekt aan talent, of hoever u ook
denkt weg te zijn van huis, familie en God, ik getuig tot u dat u niet buiten het
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bereik van de goddelijke liefde bent. Het is voor u niet mogelijk om verder in de duisternis weg te
kruipen dan het oneindige licht van Christus’ verzoening kan schijnen. […]

‘Als u dus verbonden hebt gesloten, kom die dan na. Als u geen verbonden hebt gesloten, sluit ze
dan. Als u ze wel hebt gesloten en ze hebt gebroken, bekeer u dan en herstel ze. Het is nooit te
laat zolang de Meester van de wijngaard zegt dat er tijd is. Luister alstublieft naar de ingevingen
van de Heilige Geest die u nu, op dit moment, influistert dat u het zoenoffer van de Heer Jezus
Christus dient te aanvaarden om de vruchten te kunnen plukken van zijn arbeid.’ (‘De arbeiders in
de wijngaard’, Liahona, mei 2012, 33.)

Nodig de cursisten uit om op te schrijven wat de Heilige Geest vandaag tot hen
bevestigd heeft.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 18:1–6; 2 Korinthe 5:17–21; Mosiah 4:30; Alma 5:15–22; 12:14; Leer

en Verbonden 42:22–25; 93:39–44.

• Richard G. Scott, ‘De verwoestende gevolgen van mishandeling genezen’,
Liahona, mei 2008, 40–43.
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LES 27

Profetische
waarschuwingen over
het gezin

Inleiding
Hedendaagse profeten hebben gewaarschuwd dat ‘het verval
van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en
volken tot gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en
nu voorzegd hebben.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de

wereld’, Liahona, november 2010, 129.) Deze les benadrukt
dat gezinnen beschermd worden als ze Gods geboden
onderhouden. Rechtschapen ouders wordt geestelijke kracht
beloofd om hun kinderen in de laatste dagen op te voeden.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘Faith and Families’, Ensign, maart 2007, 36–41.

• Quentin L. Cook, ‘Jeremia’s klaagliederen: pas op voor slavernij’, Liahona,
november 2013, 88–91.

• Bonnie L. Oscarson, ‘Verdedigsters van de proclamatie over het gezin’, Liahona,
mei 2015, 14–17.

Lessuggesties
2 Timotheüs 3:1–7, 13
Gevolgen als het gezin verwaarloosd wordt
Nodig een paar cursisten uit om voorbeelden te geven van situaties of plekken
waar normaal gezien waarschuwingen voorkomen (voorbeelden: verkeersborden,
medicijnen, verpakkingen van gevaarlijk materiaal.)

• Wat kunnen de gevolgen zijn als we die waarschuwingen negeren?

• Welke waarschuwingen hebben de profeten gegeven over de stoffelijke en
geestelijke gevaren van deze tijd?

Laat een cursist 2 Timotheüs 3:1–7 en 13 voorlezen en vraag de klas op gevaren te
letten die volgens de apostel Paulus in de laatste dagen zouden voorkomen.

• Welke door Paulus opgenoemde gevaren heb je gezien of over welke gevaren
heb je gehoord?

• Wat voor invloed kunnen die gevaren hebben op personen, huwelijken en
gezinnen?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen: Laat de cursisten letten op waarom Satan zo graag
gezinnen wil vernietigen.
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‘Vanwege het belang van het gezin voor het eeuwige plan van geluk, doet Satan
extra moeite om de heiligheid van het gezin te vernietigen, het belang van de rol
van man en vrouw omlaag te halen, onzedelijkheid aan te moedigen, de heilige
wet van kuisheid te laten overtreden, en ouders te ontmoedigen om het krijgen
en opvoeden van kinderen als een van hun hoogste prioriteiten te stellen.

‘Het gezin is zo fundamenteel voor het heilsplan dat God gewaarschuwd heeft
dat […] het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en volken tot
gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.’ (‘The Eternal Family’,
Ensign, november 1996, 65.)

Benadruk dit beginsel: ‘Het verval van het gezin [zal] de rampen voor
personen, gemeenschappen en volken tot gevolg hebben die de profeten van
vroeger en nu voorzegd hebben.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’,
Liahona, november 2010, 129.) Herinner de cursisten eraan dat die waarschuwing
in de proclamatie over het gezin staat.

Zet het volgende op het bord:

Verval van het gezin Gevolgen

Vraag de cursisten welke bewijzen ze in de wereld zien van het ‘verval van het
gezin’. (Mogelijke antwoorden: meer echtscheiding, abortus, mishandeling; minder
huwelijken, minder kinderen die bij een echtpaar geboren worden; meer
disfunctionele gezinnen.) Laat ze de voorbeelden op het bord onder de kop ‘Verval
van het gezin’ noteren.

Vraag de cursisten na te denken over individuele en maatschappelijke gevolgen die
uit het verval van het gezin voortvloeien. (Mogelijke antwoorden: de Geest
kwijtraken, verdriet en ongeluk, meer misdaad, jeugddelinquentie, minder vrede en
stabiliteit in de samenleving.) Laat ze de voorbeelden op het bord onder de kop
‘Gevolgen’ noteren.

Stel dan de volgende vraag:

• Hoe kunnen personen, gezinnen, gemeenschappen en landen die gevolgen
vermijden als ze de leerstellingen en beginselen in de proclamatie over het
gezin toepassen?

1 Nephi 14:14–17; 22:16–17; Leer en Verbonden 97:22–28
Er is hoop voor het gezin
Leg uit dat ondanks de goddeloosheid die in deze wereld alomtegenwoordig is, het
niet te laat is om het gezin te sterken. Ze kunnen hun invloed in hun eigen gezin,
wijk of gemeente en gemeenschap uitoefenen. Getuig dat er hoop is voor personen
en gezinnen die Gods geboden onderhouden.
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Laat de cursisten Leer en Verbonden 97:22–28 doorlezen en letten op wat we
kunnen doen om de wraak van de Heer en de gevolgen van zonde te ontlopen.
(Leg uit dat Zion in deze verzen naar De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen en haar leden verwijst.) U kunt de cursisten in overweging
geven de woorden indien en als in deze verzen te markeren. (Laat de cursisten
inzien dat het herkennen van oorzaak/gevolg of als/dan een nuttige
Schriftstudievaardigheid is.)

• Hoe zou je deze verzen in een eenvoudig beginsel verwoorden? (De cursisten
dienen dit beginsel te vinden: als we alle geboden onderhouden, kunnen we
grote zegeningen ontvangen en de wraak van de Heer ontlopen.)

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

‘We zeggen niet dat alle heiligen zullen ontkomen aan de dag van verwoesting.
Maar we zeggen wel dat de beloften van veiligheid en geborgenheid alleen
gelden voor wie de Heer liefhebben en alles proberen te doen wat Hij
gebiedt. […]

‘En dus waarschuwen we: luister, bereid u voor, wees waakzaam en sta klaar.
Veiligheid is alleen in gehoorzaamheid, naleving en rechtschapenheid te vinden.

‘Want de Heer heeft gezegd: “De gesel des Heren zal bij nacht en bij dag doortrekken, en de
tijding daarvan zal alle mensen benauwen; ja, hij zal niet weerhouden worden totdat de Heer
komt. […]

‘“Niettemin zal Zion ontkomen, indien zij nauwgezet alle dingen doet die Ik haar heb geboden”
[LV 97:23, 25].’ (‘Stand Independent above All Other Creatures’, Ensign, mei 1979, 93–94.)

• Hoe kan dat citaat een gezin motiveren om de geboden van de Heer te
onderhouden?

Herinner de cursisten eraan dat Nephi een aantal visioenen van de laatste dagen
gezien heeft. In die visioenen zag hij dat de rechtvaardigen beschermd
zouden worden.

Laat de cursisten 1 Nephi 14:14–17 en 22:16–17 lezen en opzoeken hoe de heiligen
beschermd zullen worden. (Noot: deze teksten benadrukken het veelvoorkomende
Schriftuurlijke thema dat we door de Heer beschermd worden als we gehoorzaam
zijn. Ouderling David A. Bednar heeft beklemtoond hoe belangrijk het is om op
zulke Schriftuurlijke ‘verbindingen, patronen en thema’s’ te letten. [‘A Reservoir of
Living Water’ (CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 4 februari 2007), 3,
lds.org/media-library.] Dit thema of patroon komt in het Boek van Mormon vrij
veel voor.)

• Hoe geven de woorden van Nephi jou hoop?

Lees het volgende citaat van ouderling Bruce D. Porter van de Zeventig voor. Vraag
de cursisten op de zegeningen te letten die getrouwe ouders in de laatste dagen
zullen ontvangen:
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‘Wat de toekomst ook in petto heeft, God heeft gezegd dat de ouders van de kerk
in de bedeling van de volheid der tijden macht zullen ontvangen om hun kinderen
van de duisternis om hen heen te redden. Als het hart van de vaders en moeders
zich tot hun kinderen wendt, en het hart van de kinderen zich tot hun ouders
wendt, maken we uiteindelijk de opkomst van een generatie mee die zuiver en
voorbereid is om de Heiland bij zijn wederkomst tegemoet te treden. De triomf

van Gods koninkrijk in de laatste dagen zal niet alleen voor de kerk als organisatie een triomf
zijn, maar ook voor tienduizenden gezinnen die door hun geloof de wereld overwonnen hebben.’
(‘Defending the Family in a Troubled World’, Ensign, juni 2011, 18.)

• Welke zegening wordt beloofd aan ouders die in deze bedeling hun kinderen in
rechtschapenheid opvoeden?

• Heb je weleens gezien dat de Heer ouders kracht heeft gegeven in hun
pogingen om hun kinderen te sterken en tegen de duisternis van de wereld te
beschermen?

Vraag de cursisten welke invloeden of krachten hun eigen gezin proberen te
vernietigen, en hoe Satan tracht te voorkomen dat ze in de toekomst een eigen
gezin stichten. Vraag de cursisten hoe ze de hulp van de Heer kunnen krijgen om
zichzelf te sterken en hun gezin te beschermen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Timotheüs 3:1–7, 13; 1 Nephi 14:14–17; 22:16–17; Leer en Verbonden

97:22–28.

• Bonnie L. Oscarson, ‘Verdedigsters van de proclamatie over het gezin’, Liahona,
mei 2015, 14–17.
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LES 28

Het gezin als fundamentele
eenheid van de
maatschappij promoten

Inleiding
Hedendaagse profeten hebben gezegd: ‘Wij doen een beroep
op burgers en overheidsdienaren met
verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om
maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als
de fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven

en te versterken.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, Liahona, november 2010, 129.) Door deze les gaan
de cursisten inzien hoe ze deze profetische raad kunnen
volgen en verdedigen.

Achtergrondinformatie
• Thomas S. Monson, ‘Wees sterk en moedig’, Liahona, mei 2014, 66–69.

• Dallin H. Oaks, ‘Balancing Truth and Tolerance’, Ensign, februari 2013, 24–31.

• L. Tom Perry, ‘Waarom huwelijk en gezin ertoe doen — overal ter wereld’,
Liahona, mei 2015, 39–42.

• ‘Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination’
(27 januari 2015), mormonnewsroom.org/article/
publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.

Lessuggesties
Alma 43:9, 30, 45, 48
Onze plicht om de leer en het morele fundament van het gezin te beschermen
Bereid de cursisten op deze les voor door ze te vertellen dat die over onze taak gaat
om het gezin te verdedigen. Lees het volgende citaat van ouderling Bruce D. Porter
van de Zeventig voor:

‘De kerk is in vergelijking met de wereld maar een kleine organisatie. Niettemin
mogen we als heiligen der laatste dagen de kracht van ons voorbeeld niet
onderschatten. We mogen ook ons vermogen niet onderschatten om de publieke
opinie over te halen, negatieve trends om te keren, of mensen die zoekende zijn
uit te nodigen om de poort binnen te gaan en het uitverkoren pad van de Heer te
bewandelen. We dienen samen met eensgezinde mensen en organisaties ons

uiterste best te doen om het gezin te beschermen en de wereld te waarschuwen en uit te
nodigen.’ (‘Defending the Family in a Troubled World’, Ensign, juni 2011, 18.)

• Wat vind je van de taak van heiligen der laatste dagen om in deze wereld het
gezin te beschermen?
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Vertel de cursisten dat de godsdienstvrijheid en gezinswaarden van de Nephieten
geregeld door de Lamanieten bedreigd werden. Door hun ervaringen te
bestuderen, leren we beginselen die we op deze tijd kunnen toepassen. (De
Schriften op onszelf toepassen is een Schriftstudievaardigheid die u in deze les
kunt benadrukken.) Leg uit dat een van de ervaringen van de Nephieten in Alma
43 staat.

Zet Alma 43:9, 30, 45, 48 op het bord en laat de cursisten woorden en zinsneden
opzoeken waaruit blijkt hoe belangrijk het is om de gezinswaarden en
godsdienstvrijheid in onze huidige samenleving te verdedigen. Laat ze die woorden
en zinsneden desgewenst markeren.

• Uit welke woorden en zinsneden blijkt hoe belangrijk het is om onze
gezinswaarden en godsdienstvrijheid te verdedigen? Welk beginsel heb je
geleerd betreffende het belang van het verdedigen van onze gezinswaarden en
godsdienstvrijheid? (Ze dienen dit beginsel te noemen: we hebben de heilige
plicht om onze gezinswaarden en godsdienstvrijheid te verdedigen en
promoten.)

• Waarom is het belangrijk dat de leden van de kerk het gezin in hun
gemeenschap promoten en verdedigen?

• Hoe kunnen we het gezin via sociale media promoten en verdedigen?

Toon het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry (1922–2015) van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

‘Wij willen onze stem laten horen tegen alle namaak- en alternatieve
levensstijlen in die het gezin proberen te vervangen dat God zelf heeft ingesteld.
Wij willen onze stem ook laten horen om te wijzen op de vreugde en voldoening
die het traditionele gezin met zich meebrengt. Wij moeten die stem over de
wereld blijven laten horen en verklaren waarom het huwelijk en gezin zo
belangrijk zijn, waarom het huwelijk en gezin er werkelijk toe doen, en waarom

dat altijd zo zal blijven.’ (‘Waarom huwelijk en gezin ertoe doen — overal ter wereld’, Liahona,
mei 2015, 42.)

• Wat moeten we volgens ouderling Perry over het gezin verkondigen?

• Wat heb je anderen zien doen om op te komen voor het gezin en het belang
ervan te bevestigen of het tegen aanvallen te verdedigen? (Leg uit dat het gezin
verdedigen inhoudt dat we zelf een sterk gezin stichten, maar ook dat we het
gezin zo nodig in het openbaar verdedigen.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:
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‘Onlangs sprak ik met een lauwermeisje uit de Verenigde Staten. Ik citeer uit
haar e-mail:

‘“Het afgelopen jaar zijn sommigen uit mijn vriendenkring hun standpunt over
het huwelijk op Facebook gaan plaatsen. Velen waren vóór het homohuwelijk en
meerdere jongeren van de kerk stemden met de berichten in met een ‘like’. Ik
plaatste geen commentaar.

‘“Ik besloot mijn geloof in het traditionele huwelijk op doordachte wijze kenbaar te maken.

‘“Aan mijn profielfoto voegde ik het volgende onderschrift toe: ‘Ik geloof in het huwelijk tussen
man en vrouw.’ Vrijwel direct kreeg ik allerlei berichtjes. ‘Je bent egoïstisch.’ ‘Je veroordeelt
anderen.’ Iemand vergeleek me met een slavenhouder. En ik kreeg dit bericht van iemand met
wie ik goed bevriend ben en die een sterk lid van de kerk is: ‘Je moet met de tijd meegaan.
Dingen zijn aan het veranderen en dat moet jij ook doen.’

‘“Ik ging er niet op in,” zei ze, “maar haalde mijn verklaring ook niet weg.”

‘Zij besluit als volgt: “Soms moet je, zoals president Monson heeft gezegd, ‘durven alleen te
staan.’ Hopelijk zullen wij als jongeren samen staan en trouw zijn aan God en aan de leringen
van zijn levende profeten.”’ (‘Geestelijke wervelwinden’, Liahona, mei 2014, 19–20.)

• Wat voor ervaringen heb je gehad met het promoten en verdedigen van
het gezin?

• Wat voor invloed hadden je woorden en daden op anderen?

Getuig dat we een positieve invloed op onze gemeenschap kunnen hebben en het
plan van onze hemelse Vader kunnen bevorderen door maatregelen die het gezin
sterken te promoten en verdedigen.

Alma 46:10–13, 16; 48:7–13
Het gezin met Gods hulp en met respect voor anderen verdedigen
Vertel de cursisten dat de Nephieten in Alma 46 en 48 weer door de Lamanieten
bedreigd werden. Deel de klas in tweeën op. Laat de ene helft Alma 46:10–13, 16
en de andere helft Alma 48:7–13 bestuderen. Vraag de cursisten op te zoeken hoe
we het voorbeeld van bevelhebber Moroni op gepaste wijze kunnen volgen om
maatregelen te promoten die het gezin in stand houden en sterken. Geef ze
voldoende tijd en laat ze deze teksten dan op onze tijd toepassen door deze vragen
te stellen:

• Hoe kunnen we de pogingen van Amalickiah en zijn volgelingen vergelijken
met die van de mensen die in deze tijd het gezin aanvallen?

• Wat kunnen we van het voorbeeld van bevelhebber Moroni leren? Verduidelijk
dit beginsel: als we naar Gods hulp streven en zelf ons uiterste best doen,
ontvangen we wijsheid en kracht om ons gezin, onze godsdienst en onze
vrijheid te verdedigen.)

• Op welke gepaste manieren kunnen we maatregelen promoten om het gezin te
sterken en verdedigen?
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U kunt deze citaten van president Gordon B. Hinckley (1910–2008) en ouderling
Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen, ter aanvulling van
de bespreking van de vorige vraag:

‘Laten we ons inzetten voor de goede zaak in onze gemeenschap. Er kunnen zich
situaties voordoen waarbij het om ernstige morele kwesties gaat waarin wij
onbuigzaam moeten zijn in onze principes. Maar in dergelijke gevallen kunnen
we beleefd van mening verschillen zonder onaangenaam te zijn. Wij erkennen de
oprechtheid van hen wiens standpunt wij niet kunnen aanvaarden. Wij bespreken
principes zonder persoonlijk te worden.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley

[1997], 131.)

‘Als gelovigen hun standpunt in de samenleving kenbaar maken, moeten ze altijd
blijk geven van verdraagzaamheid voor de mening en het standpunt van hen die
hun overtuiging niet delen. Gelovigen moeten altijd vol liefde en geduld spreken,
vol begrip en mededogen voor hun tegenstanders. Christelijke gelovigen is
geboden hun naasten lief te hebben (zie Lukas 10:27) en te vergeven (zie
Mattheüs 18:21–35). Ze dienen altijd te denken aan de lering van de Heiland:

“Zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en
u vervolgen” (Mattheüs 5:44).’ (Dallin H. Oaks, ‘Balancing Truth and Tolerance’, Ensign, februari
2013, 30–31.)

• Hoe kun je de beginselen toepassen waarin president Hinckley en ouderling
Oaks onderwezen?

Benadruk dit beginsel: als we maatregelen promoten om het gezin te verdedigen
en sterken, dienen we anderen te respecteren en blijk te geven van
verdraagzaamheid voor hun mening.

Maatregelen promoten die het gezin sterken
Toon het volgende citaat en vraag een cursist het voor te lezen:

‘Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter
wereld om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als de fundamentele
eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, Liahona, november 2010, 129.)

Vertel de cursisten dat de leiders van de kerk in januari 2015 een persconferentie
gehouden hebben waarin ze overheidsfunctionarissen opriepen om wetten goed te
keuren die de godsdienstvrijheid en de heiligheid van het gezin beschermen. Leg
uit dat hoewel de leiders van de kerk het in deze verklaring vooral over de
verdediging van de godsdienstvrijheid hadden, hun woorden ook op de
verdediging van gezinswaarden toepasselijk zijn. Godsdienstvrijheid is vaak
rechtstreeks met het gezin verwant, zoals de heiligheid van het huwelijk.

Lees dit citaat van ouderling Dallin H. Oaks voor als samenvatting van die
persconferentie:
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‘De kerk [bevestigt] de volgende beginselen, die zijn gebaseerd op de leringen
van Jezus Christus en op billijkheid voor iedereen, inclusief gelovigen:

‘1. Wij kennen iedereen het van God verkregen en grondwettelijke recht toe om
hun geloof volgens de stem van hun eigen geweten na te leven, maar wel zonder
de gezondheid en veiligheid van anderen schade toe te brengen.

‘2. Wij erkennen dat deze vrijheid van meningsuiting op zowel mannen als
vrouwen van toepassing is. Laat hen het geloof van hun keuze belijden, of geen enkel geloof als
ze dat verkiezen.

‘3. Wij zijn van mening dat wetgeving moet leiden tot een evenwichtige bescherming van de
vrijheden van alle mensen, met respect voor hen die andere waarden hebben.

‘4. Wij wijzen elke vorm van vervolging en agressie af, waaronder vervolging op grond van ras,
etniciteit, godsdienstige overtuiging, economische omstandigheden, of verschillen in sekse of
seksuele geaardheid.’ (Dallin H. Oaks, ‘Transcript of News Conference on Religious Freedom and
Nondiscrimination’ [27 januari 2015], mormonnewsroom.org/article/
publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.)

• Wat heb je uit die verklaring geleerd dat je kan helpen om maatregelen te
promoten die het gezin als de fundamentele eenheid van de maatschappij
sterken? (Benadruk hierbij dat kinderen op de wijze van de Heer opvoeden,
andere gezinnen steunen, kerkroepingen grootmaken en onze gemeenschap
versterken stuk voor stuk maatregelen zijn die het gezin promoten.)

Vraag de cursisten wat ze kunnen doen om maatregelen te promoten die het gezin
sterken en verdedigen.

Leesstof voor de cursisten
• Alma 43:9, 30, 45, 48; 46:11–16; 48:9–13.

• Dallin H. Oaks, ‘Balancing Truth and Tolerance’, Ensign, februari 2013, 24–31.

• L. Tom Perry, ‘Waarom huwelijk en gezin ertoe doen — overal ter wereld’,
Liahona, mei 2015, 39–42.
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