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Inleiding tot De leringen in
het Boek van Mormon:
Leerkrachtenboek
(godsdienst 275)
Wat wordt er van een godsdienstleerkracht verwacht?
Bij uw voorbereiding om les te geven, is het belangrijk om het doel van de
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 daarbij
helpen door hen te begeleiden bij het vinden, begrijpen en toepassen van
belangrijke leerstellingen en beginselen van het evangelie van Jezus Christus, en er
de waarheid en het belang van in te zien.

Het handboek Het evangelie leren en erin onderwijzen bevat essentiële informatie over
het onderwijsproces en hoe u leert om de cursisten met succes les te geven.

Wat zijn de doelen van deze cursus?
Veel cursisten van instituutsleeftijd hebben het Boek van Mormon al in volgorde
bestudeerd — van het begin tot het einde — op het seminarie, thuis of op zending.
Deze cursus, De leringen in het Boek van Mormon (godsdienst 275), is opgezet om
studenten het Boek van Mormon met een andere invalshoek te laten bestuderen.
De lessen van deze cursus concentreren zich op belangrijke leerstellige thema’s die
de geïnspireerde schrijvers van het Boek van Mormon naar voren gebracht hebben.

President Ezra Taft Benson (1899 – 1994) vroeg lezers van het Boek van Mormon
hun aandacht aan de leerstellingen erin te besteden:
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‘Het Boek van Mormon is voor onze tijd geschreven. […] Niet alleen behoren we
te weten welke geschiedenis en geloofsversterkende verhalen erin voorkomen,
maar we behoren ook de leringen te begrijpen. Als we echt ons huiswerk doen en
het Boek van Mormon leerstellig onderzoeken, kunnen we fouten ontmaskeren
en waarheden vinden om de huidige valse theorieën en filosofieën van de mens
te bestrijden.’ (‘Jesus Christ — Gifts and Expectations’, Ensign, december

1988, 4.)

Tijdens deze cursus bestuderen de cursisten de profetische geschriften en leringen
uit het Boek van Mormon, met nadruk op het plan van onze hemelse Vader en zijn
Zoon, Jezus Christus. Cursisten gaan het Boek van Mormon beter begrijpen als een
nader getuigenis van Jezus Christus en verdiepen hun liefde voor Hem en hun
getuigenis van Hem. Zij verbeteren zo hun vaardigheid in het bestuderen van de
leerstellingen van het evangelie in hun schriftuurlijke context. Dat leidt tot een
beter begrip en persoonlijk discipelschap. Zij worden voorbereid om het belang, de
goddelijke oorsprong en de leerstellingen van het Boek van Mormon uit te leggen
en ervan te getuigen.

Wat wordt er van de cursisten verwacht?
Willen de cursisten hun diploma behalen, dan moeten ze de Schriftteksten,
conferentietoespraken en andere teksten in de Leesopdrachten van elke les lezen.
De cursisten moeten ook vaak genoeg aanwezig zijn en de lesstof beheersen. Dit
wordt met een toets bepaald.

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

• Onderwijsideeën

• Leesstof voor de cursisten

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

Achtergrondinformatie
Dit deel bevat aanbevolen informatiebronnen, zoals boodschappen van
hedendaagse profeten en andere kerkleiders, waarmee u de leerstellingen,
beginselen en evangeliewaarheden in de les beter kunt begrijpen.

INLEIDING
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Onderwijsideeën
Het segment Onderwijsideeën reikt materiaal aan waardoor u weet wat u moet
bespreken en hoe u erin onderwijst (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, en de waarheid en het belang ervan te voelen. U kunt sommige of alle
ideeën 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 evenwicht. 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.)

Deze cursus bevat uitspraken van kerkleiders die waarschijnlijk in veel talen
beschikbaar zijn. Bij uw voorbereiding kunt u de les aanpassen door andere
uitspraken van kerkleiders te gebruiken die met het onderwerp te maken hebben.

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

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.)

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

‘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
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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 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 over de onderwerpen van de les verruimt. Geef de
cursisten de leesopdrachten en moedig ze aan deze 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 de 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:

• Streef ik ernaar het evangelie goed na te leven zodat ik tijdens mijn onderwijs
opensta voor de Geest?

• Heb ik om de leiding van de Heilige Geest gebeden? (Zie LV 42:14.)

• Heb ik de opgegeven tekstblokken 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 bij de cursisten nagaan of ze optimaal van de leesopdrachten leren?

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

De volgende aanbevelingen 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.

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

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

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

• Door de hele de cursus heen wordt er gewezen op Schriftstudievaardigheden.
Maak gebruik van deze kansen om cursisten te helpen zelfstandiger in hun
Schriftstudie te worden en zich meer toe te wijden aan levenslange
Schriftstudie.

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

Hoe kan ik lessen voor cursisten met beperkingen
aanpassen?
Als u zich op een les voorbereidt, denk dan ook aan cursisten met bijzondere
behoeften. Stel activiteiten en verwachtingen bij zodat ook zij goed kunnen
presteren. Zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat zij zich geliefd en aanvaard
voelen, en dat zij erbij horen. Bevorder een vertrouwensband.

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

Het Boek van Mormon is
eveneens een testament
aangaande Jezus Christus

Inleiding
Wie de leringen in het Boek van Mormon bestudeert, komt te
weten dat Jezus de Christus is. In deze les leren de cursisten
dat de voornaamste schrijvers van het boek ooggetuigen

waren van de Zoon van God en dat hun woorden ons begrip
en ons getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie
verdiepen.

Achtergrondinformatie
• Gordon B. Hinckley, ‘Een krachtig en waar getuigenis’, Liahona, augustus

2005, 2–6.

• ‘Het Boek van Mormon — de sluitsteen van onze godsdienst’, hoofdstuk 9 in
Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 133–143.

Onderwijsideeën
1 Nephi 13:40; 2 Nephi 25:17–18; Alma 33:22–23
Het Boek van Mormon is een testament aangaande Jezus Christus
Laat het volgende citaat van de profeet Joseph Smith (1805–1844) zien en door een
cursist voorlezen:

‘Ik zei tegen de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op
aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God
komt door zich aan de leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook’
(inleiding tot het Boek van Mormon).

• Van welke beweringen over het Boek van Mormon door de profeet hebt u al een
getuigenis, en waarom?

• Hoe draagt de uitspraak van de profeet bij aan uw motivatie om het Boek van
Mormon te bestuderen?

Vraag de cursisten deze uitspraak in hun Schriften te markeren — deze staat in de
zesde paragraaf van de inleiding tot het Boek van Mormon — en stel voor dat ze de
volgende kruisverwijzingen naar 1 Nephi 13:40 en 2 Nephi 25:17–18 ernaast
schrijven.(Noot: kruisverwijzingen aanbrengen, is een vaardigheid voor
Schriftstudie waar u eventueel door de hele cursus heen nadruk op wilt leggen. Als
de cursisten hun vaardigheden voor Schriftstudie aanscherpen, worden zij
geestelijk zelfredzamer.)
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Vraag enkele cursisten om 1 Nephi 13:40 en 2 Nephi 25:17–18 voor te lezen terwijl
de klas let op het hoofddoel van het Boek van Mormon.

• Wat is volgens deze verzen een van de hoofddoelen van het Boek van Mormon?
(De cursisten dienen de volgende waarheid te benoemen: God heeft in de
laatste dagen het Boek van Mormon tevoorschijn gebracht om alle mensen
overtuigen dat Jezus de Christus is. [Zie ook het titelblad van het Boek van
Mormon.])

• Hoe overtuigt het Boek van Mormon mensen ervan dat Jezus de Christus is?

Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) zien en vraag
de cursisten het stil te lezen:

‘Een groot gedeelte van de christelijke wereld van vandaag verwerpt de
goddelijke aard van de Heiland. Men trekt zijn miraculeuze geboorte, zijn
volmaakte leven en zijn glorierijke opstanding in twijfel. Het Boek van Mormon
onderstreept de waarheid van al deze dingen op niet mis te verstane wijze. Ook
voorziet het ons van de volledigste uitleg van de leer van de verzoening. Waarlijk
is dit door God geïnspireerde boek een sluitsteen in het getuigenis aan de wereld

dat Jezus de Christus is (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson [2014], 138).

• Welke zijn enkele van de realiteiten van het leven en de bediening van Jezus
Christus die in het Boek van Mormon worden bevestigd?

Laat een cursist het volgende citaat van president Russell M. Nelson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Ik heb het [Boek van Mormon] vele malen gelezen. Ik heb ook veel boeken over
het Boek van Mormon gelezen. Sommige auteurs hebben zich op de verhalen, de
volken en de geschiedenis geconcentreerd. Anderen zijn onder de indruk geraakt
van het taalgebruik, de wapens, de geografie, het dierenleven, de
bouwmethoden of het systeem van maten en gewichten.

Hoe interessant dit alles ook mag zijn, de studie van het Boek van Mormon is het
meest lonend als we ons op het hoofddoel concentreren — getuigen van Jezus Christus. Alle
andere onderwerpen vallen daarbij in het niet.

Als u het Boek van Mormon leest, concentreer u dan op de belangrijkste persoon in het boek —
van het eerste tot het laatste hoofdstuk — de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende
God’ (‘Een getuigenis van het Boek van Mormon’, Liahona, januari 2001, 82).

• Waarom is volgens u de boodschap over Jezus Christus van alle boodschappen
in het Boek van Mormon de belangrijkste om u op te concentreren?

Leg aan de cursisten uit dat na de profeet Alma de Zoramieten over de bediening
van de Heiland onderwees (zie Alma 33:22), hij zijn luisteraars vroeg om het woord
van God in hun hart te zaaien opdat het zou groeien. Vraag de cursisten Alma
33:22–23 stil te lezen en dan de waarheden te benoemen waarvan Alma zijn lezers
vroeg die in hun hart te ‘zaaien’.
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• Van welke boodschap wilde Alma dat zijn toehoorders deze in hun hart
zaaiden?

• Wat zijn volgens Alma de gevolgen als zij deze geloofsovertuigingen aangaande
Jezus Christus zouden planten en verzorgen? (Hun getuigenis zou uitgroeien
‘tot het eeuwige leven’; hun lasten zouden licht zijn.)

• Hoe heeft uw studie van het Boek van Mormon ertoe bijgedragen dat u de
zegeningen hebt ontvangen die Alma heeft beschreven?

1 Nephi 6:4; 2 Nephi 11:2–3; Jakob 1:7–8; Mormon 1:15; 3:20–22; Ether
12:38–39, 41
De auteurs van het Boek van Mormon waren ooggetuigen van Jezus Christus
Verduidelijk dat het Boek van Mormon grotendeels is geschreven door vier
belangrijke auteurs: Nephi, Jakob, Mormon en Moroni. (Uitgezonderd de boeken
van Enos, Jarom en Omni.)

Zet het volgende schema op het bord. Om de cursisten meer over deze vier
hoofdschrijvers te leren, vraagt u hun een van de volgende passages te kiezen en in
stilte te lezen. Vraag hun te letten op wat de schrijver geschikt maakte om een
krachtige getuige van Jezus Christus te zijn.

Schrijver Ervaring

1. Nephi 2 Nephi 11:2

2. Jakob 2 Nephi 11:3

3. Mormon Mormon 1:15

4. Moroni Ether 12:38–39

Geef de cursisten de kans te bespreken wat zij van de vier passages geleerd
hebben. Vraag dan:

• Waarom is het belangrijk te begrijpen dat de hoofdschrijvers van het Boek van
Mormon ooggetuigen van Jezus Christus waren? (Laat de cursisten bij hun
bespreking van deze vraag de volgende waarheid benoemen: door het Boek
van Mormon te bestuderen, leren we over Jezus Christus en zijn zending
van wie Hem hebben gezien en gekend. U kunt hen erop wijzen dat de
vertaler van het Boek van Mormon, Joseph Smith, ook een ooggetuige van
Jezus Christus was.)

Voeg een derde kolom toe op het bord, zoals hieronder:
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Schrijver Ervaring Doel

1. Nephi 2 Nephi 11:2 1 Nephi 6:4

2. Jakob 2 Nephi 11:3 Jakob 1:7–8

3. Mormon Mormon 1:15 Mormon 3:20–22

4. Moroni Ether 12:38–39 Ether 12:41

Vraag iedere cursist om stil een van de passages in de derde kolom te lezen en te
letten op de reden waarom iedere schrijver zijn boodschap opschreef.

• Waarom schreven deze auteurs van het Boek van Mormon hun
boodschappen op?

• Waarom waren volgens u deze schrijvers er zo op bedacht anderen uit te
nodigen tot Christus te komen?

• Hoe is hun uitnodiging om tot Christus te komen op u van toepassing? Wat
voor gevoelens en gedachten roept het bij u op als u nadenkt over deze
uitnodigingen?

2 Nephi 33:1–2, 4–5, 10–11
Het Boek van Mormon helpt ons in Jezus Christus te geloven
Verduidelijk dat hoewel het leven van talloze individuen is beïnvloed door hun
getuigenis van het Boek van Mormon, anderen worstelen met twijfels over de
waarheid en echtheid ervan.

• Wat zou uw advies zijn zodat iemand zijn (of haar) getuigenis van het Boek van
Mormon kan versterken of verkrijgen?

Vraag een cursist 2 Nephi 33:1–2 voor te lezen terwijl de klas de macht benoemt
die de boodschap in het Boek van Mormon in iemands hart toelaat.

• Welke macht zou volgens Nephi zijn boodschap in iemands hart toelaten? (De
macht van de Heilige Geest.)

• Wat zou volgens Nephi sommigen verhinderen de Heilige Geest te ontvangen?

Vraag de cursisten een beginsel te benoemen en te bespreken dat in deze verzen
wordt onderwezen. (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk: De
Heilige Geest kan de boodschap uit het Boek van Mormon tot ons hart
voeren zolang we ons hart niet verstokken tegen de Heilige Geest. U kunt dit
beginsel op het bord zetten.)

Geef de cursisten even de tijd om 2 Nephi 33:4–5 te bestuderen en te letten op
bijkomende zegeningen die we kunnen ontvangen door het Boek van Mormon te
bestuderen. Vraag de cursisten wat ze hebben gevonden.
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Laat het volgende citaat van ouderling L. Whitney Clayton van de Zeventig zien en
door een cursist voorlezen:

‘[Wij] moeten […] ons hart openstellen voor de goddelijkheid van de Heiland.
[…] God zal ons niet tot geloof dwingen. Maar wel nodigt Hij ons uit te geloven
door de leringen van levende profeten en apostelen, door de Schriften en door de
influisteringen van zijn Geest. […] De beslissing om te geloven is de belangrijkste
beslissing die we ooit zullen nemen. Die beslissing beïnvloedt al onze andere
beslissingen’ (‘Kies ervoor om te geloven’, Liahona, mei 2015, 38).

• Hoe kan de uitnodiging van de schrijvers van het Boek van Mormon om in
Jezus Christus te geloven al onze andere beslissingen beïnvloeden?

Vraag vervolgens een cursist om 2 Nephi 33:10–11 voor te lezen terwijl de klas let
op hoe Nephi het verband beschrijft tussen in zijn woorden geloven en in Jezus
Christus geloven.

• Wat is volgens Nephi het verband tussen in zijn woorden geloven en in Jezus
Christus geloven?

• Wat zei Nephi dat er ‘ten laatsten dage’ zou gebeuren met wie zijn woorden
verwerpen?

Vraag de cursisten te getuigen hoe het Boek van Mormon hen geholpen heeft om
dichter bij Jezus Christus te komen.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 6:4; 13:40; 2 Nephi 11:2–3; 25:17–18; 33:1–2, 4–5, 10–11; Jacob 1:7–8;

Alma 33:22–23; Mormon 1:15; 3:20–22; Ether 12:38–39, 41.

• ‘Het Boek van Mormon — de sluitsteen van onze godsdienst’, hoofdstuk 9 in
Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 133–143.
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LES 2

Sla acht op de woorden van
de profeten

Inleiding
God roept profeten om te getuigen van Jezus Christus,
bekering te prediken en iedereen uit te nodigen tot de
Heiland te komen. In het Boek van Mormon staat dat wie

naar de profeten luisteren gezegend worden, terwijl wie hen
tegenwerken spijt en verdriet ervaren.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘De profeten steun verlenen’, Liahona, november

2014, 74–77.

• Claudio R. M. Costa, ‘Gehoorzaamheid aan de profeten’, Liahona, november
2010, 11–13.

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

• ‘Our Need for Living Prophets’, hoofdstuk 1 in Teachings of the Living Prophets
Student Manual (Lesboek kerkelijke onderwijsinstellingen, 2010), 4–13.

Onderwijsideeën
1 Nephi 1:4–15, 18; Mosiah 11:20–25; 13:33–35
De rol van profeten
Vraag de klas:

• Hoe onderscheidt ons geloof in een levende profeet De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen van andere godsdiensten?

• Waarom zijn in deze tijd levende profeten even hard nodig als in vroegere
periodes in de geschiedenis van de aarde?

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 1 Nephi 1:4–15, 18 voor te lezen
terwijl de klas meeleest en oplet hoe de Heer Lehi heeft geroepen en voorbereid als
profeet.

• Wat ervoer Lehi dat hem heeft voorbereid om profeet te zijn? (Hij ontving een
getuigenis van Jezus Christus en hij voorzag de vernietiging van de goddelozen
en de barmhartigheid aan wie tot God komen.)

• Waarom had het volk van Jeruzalem profeten zoals Lehi nodig? (Zorg ervoor
dat de cursisten bij het antwoorden de volgende waarheid verwoorden: God
roept profeten en openbaart zijn wil door hen.)

Laat een cursist de volgende uitspraak van president John Taylor (1808–1887)
voorlezen:
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‘Wij hebben een levende boom nodig — een levende bron — levende kennis, die
voortkomt van de levende priesterschap in de hemel, door middel van de levende
priesterschap op de aarde. […] En vanaf de tijd dat Adam voor het eerst met God
sprak, tot aan de tijd dat Johannes op het eiland Patmos met God sprak, of dat
de hemelen voor Joseph Smith geopend werden, zijn er altijd nieuwe
openbaringen nodig geweest, aangepast aan de omstandigheden waarin de kerk

of de mensen zich bevonden.

In de openbaring aan Adam stond niet dat Noach een ark moest bouwen; in de openbaring aan
Noach zei de Heer niet dat Lot Sodom moest verlaten, en in geen van deze openbaringen wordt
over het vertrek van de Israëlieten uit Egypte gesproken. Zij kregen allemaal openbaringen voor
zichzelf, net als Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Jezus, Petrus, Paulus, Johannes en Joseph. En dat
moeten wij ook.’ (Leringen van kerkpresidenten: John Taylor [2001], 158.)

• Waarom is het belangrijk om te weten dat de Heer heden ten dage zijn wil door
levende profeten blijft openbaren?

• Wat kunnen wij er in deze tijd aan hebben om de rol van de profeten in het
Boek van Mormon te bestuderen?

Zet de volgende verwijzingen op het bord:

Mosiah 11:20–25

Mosiah 13:33–35

Verduidelijk dat hoewel profeten veel boodschappen verkondigen die voor hun tijd
bestemd zijn, er ook boodschappen zijn die álle profeten verkondigen. Vraag de
cursisten twee van zulke boodschappen te vinden door de passages op het bord stil
te lezen. Vraag de cursisten de belangrijkste boodschap van de profeet Abinadi in
elke passage in hun Schriften te markeren.(Noot: Schriftteksten markeren is een
vaardigheid voor Schriftstudie waar u eventueel door de hele opleiding heen in wilt
onderwijzen.)

Vraag de cursisten naar hun bevindingen en vat deze samen door deze leerstelling
te benadrukken: alle profeten van God prediken bekering en getuigen van
Jezus Christus.

Moedig de cursisten eventueel aan enkele minuten de tijd te nemen om in het
Boek van Mormon een profeet op te zoeken die bekering predikt of van Jezus
Christus getuigt. (Voorbeelden van bekering prediken, zijn onder andere Jesaja in
2 Nephi 16:9–11; Jakob in Jakob 2–3; Abinadi in Mosiah 11–12; Samuel in Helaman
13–16; en Mormon in Mormon 3. Voorbeelden van onderwijs over Jezus Christus
zijn onder andere Nephi in 1 Nephi 19 en in 2 Nephi 25; Alma in Alma 7; en
Mormon in Mormon 7.) Vraag de cursisten voorbeelden te geven aan de rest van
de klas.

• Waarom prediken profeten volgens u consequent bekering en getuigen zij van
Jezus Christus?

LES 2
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• Hoe draagt gehoor geven aan deze boodschappen bij aan onze verlossing?

Helaman 13:24–33; 3 Nephi 8:24–25; 9:10–11
De profeten van God afwijzen zorgt voor berouw
Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) zien en door
een cursist voorlezen:

‘Als de profeet op de zonden van de wereld wijst, wil de wereld hem de mond
snoeren óf doen alsof hij niet bestaat, in plaats van zich te bekeren. Populariteit
is nooit een maatstaf van de waarheid. […] De wederkomst van de Heer is nabij,
zodat we er vanuit mogen gaan dat de profeet in een steeds slechtere wereld
minder populair zal worden.’ (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson
[2014], 161–162.)

• Waarom denkt u dat sommigen geen gehoor geven aan de woorden van een
profeet?

Vraag de klas om in stilte de woorden van de profeet Samuel in Helaman 13:24–29
te doorzoeken en te letten op redenen waarom men profetische waarschuwingen
verwerpt. U kunt eventueel de cursisten nogmaals aanmoedigen hun bevindingen
te markeren.

• Waarom verwierpen de Nephieten volgens Samuël de profeten van God?

• Ook al maken wij ons niet schuldig aan het mishandelen of doden van de
profeten, hoe kunnen deze verzen toch als een waarschuwing voor ons dienen?

Vraag een cursist Helaman 13:30–33 voor te lezen terwijl de klas let op de gevolgen
die de mensen wie de woorden van de profeten verwierpen zouden overkomen
volgens de profetie van Samuel de Lamaniet. Vraag de klas dan de vervulling van
deze profetie in 3 Nephi 8:24–25 en 9:10–11 te lezen.

• Welke waarheid kunnen we uit deze verzen halen? (De cursisten horen het
volgende beginsel te benoemen: Als wij de woorden van de profeten van de
Heer verwerpen, wachten ons wroeging en verdriet. [Zie ook 3 Nephi
28:34.])

Laat een cursist de volgende uitspraken van president Ezra Taft Benson voorlezen:

‘Als wij willen weten hoe goed we er bij de Heer voorstaan, moeten we ons
afvragen hoe goed we er bij de vertegenwoordiger van de Heer op aarde voor
staan — hoe goed we leven we in overeenstemming met de gezalfde van de
Heer — de levende profeet — president van de kerk, en met het Quorum van het
Eerste Presidium’ (Leringen: Ezra Taft Benson, 160).

‘Als de profeet zegt wat wij moeten weten, maar wij dat liever niet horen, is dat een beproeving
van onze getrouwheid.’ (Leringen: Ezra Taft Benson, 161.)
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• Hoe motiveren de uitspraken van president Benson u om ijveriger de raad van
de levende profeet op te volgen?

• Welke profetische boodschappen vindt u het belangrijkst voor hedendaagse
heiligen der laatste dagen?

Mosiah 15:10–13; 3 Nephi 10:12; 12:1–2; Ether 7:23–27
De profeten van God volgen, brengt zegeningen
Zeg de cursisten dat de profeet Abinadi koning Noach en zijn goddeloze priesters
leerde dat het belangrijk is om naar de woorden van de profeten te luisteren. Vraag
een cursist Mosiah 15:10–13 voor te lezen terwijl de klas nadenkt hoe zij deze
verzen als een beginsel kunnen samenvatten.

• Hoe zou u de woorden van Abinadi als een beginsel uitdrukken? (De cursisten
kunnen deze passage eventueel als volgt samenvatten: wie naar de woorden
van de profeten luisteren, in de verlossende macht van Jezus Christus
geloven en zich van hun zonden bekeren, zijn erfgenamen van het
koninkrijk van God.)

Vraag de cursisten na te denken over voorbeelden uit het Boek van Mormon van
trouwe individuen en groepen die werden gezegend door gehoor te geven aan de
woorden van profeten. Laat hen vervolgens vertellen welke voorbeelden ze
bedacht hebben. De voorbeelden kunnen onder meer zijn: Het gezin van Lehi
ontkomt aan vernietiging door de raad op te volgen Jeruzalem te ontvluchten
(2 Nephi 1:4); Alma de oude geeft gehoor aan de woorden van Abinadi en is
daardoor in staat vele mensen te onderwijzen (Mosiah 17:1–4; 18:1–3); het leger
van kapitein Moroni ontdekt waar zij zich tegen het Lamanitische leger moeten
verdedigen door raad aan Alma te vragen (Alma 43:23–24).

Zet de volgende Schriftuurverwijzingen op het bord (laat de vetgedrukte
woorden weg.):

3 Nephi 10:12(We zijn veilig als we de profeten van God volgen.)

3 Nephi 12:1–2(Profeten leren ons hoe wij vergeving van onze zonden
kunnen krijgen.)

Ether 7:23–27(Als we de raad van de profeten opvolgen en de Heer
indachtig zijn, zegent Hij ons naargelang onze behoeften.)

Wijs cursisten aan om ieder een van de passages op het bord te lezen en deze als
een beginsel samen te vatten. Overweeg de voorgestelde beginselen naast elke
referentie te schrijven terwijl de cursisten hun samenvattingen geven.

Om de cursisten beter te laten beseffen dat er bijkomende zegeningen voortvloeien
uit het volgen van de profeet, laat u het volgende citaat van ouderling M. Russell
Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen zien en door een cursist voorlezen:
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‘Broeders en zusters, het is geen kleinigheid om een profeet van God onder ons
te hebben. ‘De zegeningen die wij ontvangen als we naar het woord van God
luisteren dat door hem tot ons komt, zijn wonderbaarlijk. ‘[…] Als we de raad
van de Heer in de woorden van de president van de kerk horen, behoort onze
reactie positief en prompt te zijn. De geschiedenis toont aan dat veiligheid, vrede,
voorspoed en geluk ons deel zijn als wij profetische raad aannemen.’ (‘Gij moet

zijn woord ontvangen’, Liahona, juli 2001, 80.)

• Wanneer werd u gezegend door positief en prompt op profetische raad te
reageren?

• Als u vooruitkijkt naar de toekomst, waarom is het dan belangrijk om profeten
op aarde te hebben?

Laat de cursisten nadenken of hun acties zijn afgestemd op hun verlangen de
profeten van de Heer trouw te volgen. Vraag hun te overwegen wat zij eventueel
dienen aan te passen in hun leven om meer van de aan de getrouwen beloofde
zegeningen te ontvangen.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 1:4–15, 18; Mosiah 11:20–25; 13:33–35; 15:10–13; Helaman 13:24–33;

3 Nephi 8:24–25; 9:10–11; 10:12; 12:1–2; Ether 7:23–27.

• Russell M. Nelson, ‘De profeten steun verlenen’, Liahona, november
2014, 74–77.
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LES 3

Door gehoorzaamheid
ontvangen we zegeningen

Inleiding
Onze gehoorzaamheid aan de geboden van God is een
manier om onze dankbaarheid voor zijn wonderbaarlijke
zegeningen te tonen. De Heiland is het volmaakte voorbeeld
van gehoorzaamheid. Ons verlangen om te gehoorzamen

groeit als onze liefde voor God toeneemt. Als we de geboden
gehoorzamen, stellen we God in staat om ons de hulp te
verschaffen die wij nodig hebben om moeilijke taken uit
te voeren.

Achtergrondinformatie
• Thomas S. Monson, ‘Door gehoorzaamheid ontvangen we zegeningen’,

Liahona, mei 2013, 89–92.

• Robert D. Hales, ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’,
Liahona, mei 2014, 35–38.

Onderwijsideeën
1 Nephi 2:2–4, 9–13, 16, 19–20; Mosiah 2:20–24, 41
Door onze gehoorzaamheid tonen wij onze dankbaarheid aan God en ontvangen wij
zijn grootste zegeningen
Toon het volgende citaat van ouderling Joseph B. Wirthlin (1917–2008) van het
Quorum der Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Hoe kunnen we ooit onze schuld aan de Heiland afbetalen? Hij heeft een schuld
afbetaald die Hij [zelf] niet verschuldigd was, om ons te verlossen van een schuld
die wij zelf nooit kunnen afbetalen. Dankzij Hem zullen wij altijd blijven leven.
Door zijn oneindige verzoening kunnen onze zonden weggevaagd worden en
kunnen wij de grootste van alle gaven Gods ontvangen: het eeuwige leven.

En wat kost die gave? Kunnen wij de kosten van die gave ooit vergoeden?’
(‘Aardse schulden, hemelse schulden’, Liahona, mei 2004, 43.)

Geef de cursisten een ogenblik om mogelijke antwoorden op de laatste vraag van
ouderling Wirthlin te bespreken. Moedig de cursisten aan om tijdens de les te
letten op beginselen en leerstellingen waarmee ze deze vraag kunnen
beantwoorden.

Vraag de cursisten Mosiah 2:20–24 stil te lezen. Vraag hen te letten op wat koning
Benjamin leerde over hoe wij ons in relatie tot God horen te zien.

• Waarom zou koning Benjamin onderwijzen dat wij, ongeacht wat we doen, toch
nog ‘onnutte dienstknechten’ van God zijn?
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• Wat kunnen wij volgens deze verzen doen om, hoewel wij nooit onze schuld
aan God kunnen inlossen, onze dankbaarheid te tonen voor al wat Hij voor ons
heeft gedaan? (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk: Als we onze
eeuwige schuld tegenover God erkennen, verlangen we ernaar om Hem te
dienen en zijn geboden te onderhouden.)

Deel de cursisten mee dat een van de grootste Schriftuurlijke verslagen over
gehoorzaamheid aan God in het begin van het Boek van Mormon voorkomt. Het
behandelt de reactie van de profeet Lehi en zijn gezin toen hun gevraagd werd iets
heel moeilijks te doen. Vraag een cursist 1 Nephi 2:2–4 voor te lezen.

• Waarom was het moeilijk voor het gezin van Lehi te gehoorzamen aan Gods
gebod om Jeruzalem te verlaten?

Vraag de cursisten 1 Nephi 2:9–13, 16 te bestuderen en te letten op de verschillen
tussen de houding en het gedrag van Laman en Lemuel, en deze van Nephi als
reactie op dit gebod.(Noot: Deze activiteit zet de cursisten aan tot het oefenen van
de belangrijke vaardigheid voor Schriftstudie om te vergelijken en contrasteren.)

• Welke woorden en zinsneden omschrijven de reactie van Laman en Lemuel?
(Zij waren halsstarrig, zij morden en zij hadden geen kennis van de
handelwijzen van God.)

• Hoe reageerde Nephi op het gebod om Jeruzalem te verlaten? (Hij was nederig;
hij verlangde ernaar de verborgenheden Gods te leren kennen; hij geloofde de
woorden van zijn vader, die een profeet was; en hij bad.)

• Waarom reageerde Nephi anders dan zijn broers op de woorden van zijn vader?

Geef de cursisten een ogenblik om te overwegen of zij meer op Laman en Lemuel
lijken of meer op Nephi wanneer hun door God of de kerkleiders wordt gevraagd
iets moeilijks te doen.

Vraag een cursist 1 Nephi 2:19–20 voor te lezen. Vraag de klas om mee te lezen en
vervolgens de belofte van de Heer te benoemen.

• Welke stelling in deze verzen vat samen wat de Heer aan Nephi beloofde? (Zie
erop toe dat de cursisten het volgende beginsel begrijpen: als we de geboden
onderhouden, zullen we voorspoedig zijn in het land. U kunt erop wijzen
dat dit een van de meest herhaalde thema’s in het Boek van Mormon is. U kunt
de cursisten aanraden om tijdens hun studie van het Boek van Mormon te
letten op de vele manieren waarop dit thema wordt herhaald.)

• Welke eigenschappen van Nephi prees de Heer? Waarom zijn volgens u deze
eigenschappen belangrijk voor ieder van ons in onze relatie met de Heer?

• Gehoorzaamheid resulteert niet altijd in materiële welvaart. Welke zegeningen
kunnen we ten gevolge van gehoorzaamheid aan de Heer verwachten? (Lees
eventueel Mosiah 2:41 om deze vraag te beantwoorden.)

LES 3

12



2 Nephi 31:6–10, 15–16; Mosiah 15:7; 3 Nephi 11:11; 12:19–20, 48
Het voorbeeld in gehoorzaamheid van de Heiland volgen, leidt ons naar Hem en
onze Vader
Laat het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien:

‘Van alle lessen die we leren uit het leven van de Heiland, is er geen duidelijker
en krachtiger dan de les van gehoorzaamheid.’ (‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij
mijn geboden bewaren’, Liahona, mei 2014, 35.)

• Welke voorbeelden uit het leven van de Heiland tonen zijn
gehoorzaamheid aan?

Om de cursisten deze vraag verder te laten bespreken, vraagt u hun Mosiah 15:7 en
3 Nephi 11:11 te lezen en te letten op wat Jezus bereid was te doen om zijn Vader te
gehoorzamen.

Vraag de cursisten om de beurt een vers uit 2 Nephi 31:6–10, 15–16 voor te lezen
terwijl de klas let op wat wij kunnen leren uit het voorbeeld van de Heiland over
het belang van gehoorzaamheid en over de zegeningen die op
gehoorzaamheid volgen.

• Wat kunnen we van de Heiland leren over het belang van gehoorzaamheid?
Wat kunnen we van zijn voorbeeld leren over de zegeningen die op
gehoorzaamheid volgen? (Zorg ervoor dat de cursisten het volgende beginsel
begrijpen: als we het voorbeeld volgen dat de Heiland gaf in
gehoorzaamheid aan zijn Vader, blijven we op het nauwe pad dat naar
verlossing leidt.)

Laat het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales zien en door een cursist
voorlezen:

‘Geestelijk volwassen gehoorzaamheid is “gehoorzaamheid als die van de
Heiland”. Die wordt gemotiveerd door oprechte liefde voor onze hemelse Vader
en zijn Zoon. […] Onze liefde voor de Heiland is de sleutel tot gehoorzaamheid
zoals die van de Heiland.’ (‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden
bewaren’, 36–37.)

• Waarom is liefde voor onze hemelse Vader en Jezus Christus ‘de sleutel’ tot
gehoorzaamheid aan de geboden?

Wijs erop dat de herrezen Jezus Christus de Nephieten leerde wat het doel van het
onderhouden van de geboden is. Vraag de cursisten 3 Nephi 12:19–20, 48 stil te
lezen om deze doeleinden te ontdekken.
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• Wat heeft de Heiland volgens deze verzen gezegd over de redenen waarom wij
de geboden hebben ontvangen? (De cursisten horen het volgende beginsel te
benoemen: als wij tot Christus komen en zijn geboden onderhouden,
zullen wij meer op Hem en onze Vader in de hemel, die volmaakt zijn,
gaan lijken, en worden wij gered.)

• Hoe bent u door uw gehoorzaamheid nader tot de Heiland gekomen?

Geef de cursisten een ogenblik om na te denken over hoe zij beter kunnen
gehoorzamen aan de geboden van onze hemelse Vader zodat ze meer op Hem en
zijn Zoon kunnen lijken.

1 Nephi 3:4–7, 15–16; 4:1–2; 7:12; 17:1–31; 18:1–4
De Heer helpt de gehoorzamen
Laat de cursisten denken aan een tijdstip waarop een bepaald gebod van God
onderhouden of een kerkroeping of -taak vervullen moeilijk leek. Herinner de
cursisten eraan dat Nephi en zijn broers gevaar trotseerden en hun leven op het
spel zetten toen God hun opdroeg naar Jeruzalem terug te keren om de koperen
platen op te halen. Vraag de cursisten 1 Nephi 3:4–7 te lezen en een beginsel te
benoemen dat zij uit Nephi’s voorbeeld leren en dat hun eigen vermogen om te
gehoorzamen vergroot.

• Welk beginsel kunnen we leren uit de reactie van Nephi op een moeilijk gebod
van God? (Schrijf het volgende beginsel op het bord wanneer de cursisten het
ontdekken: als we ernaar streven te doen wat de Heer gebiedt, bereidt Hij
een manier voor ons voor om het te volbrengen.)

Om de cursisten dit beginsel duidelijk te maken, schrijft u de volgende
verwijzingen op het bord: 1 Nephi 3:15–16; 4:1–2; 7:12. Laat de cursisten in deze
verzen nagaan hoe Nephi reageert als hij de moeilijke dingen, die de Heer hem
gebiedt, wil volbrengen. Nadat de cursisten besproken hebben wat zij gevonden
hebben, legt u uit dat Nephi later enkele manieren beschreef waarop de Heer de
mensen helpt die zijn geboden onderhouden. Vraag de cursisten 1 Nephi 17:1–4 te
lezen en de manieren te benoemen waarop de Heer ons helpt. Vraag de cursisten
ook om de zinsnede ‘en zo zien wij’ die Nephi gebruikt, te markeren. Die wordt
door het hele Boek van Mormon gebruikt om aan te geven dat wij extra aandacht
horen te besteden aan de woorden die daarop volgen.

Laat de cursisten vertellen wat ze gevonden hebben en zet de volgende woorden
op het bord:

Voeden

Sterken

Middelen verschaffen

Vraag de cursisten het verslag in 1 Nephi 17:5–31; 18:1–4 vluchtig te doorlezen en
te letten op voorbeelden van manieren waarop de Heer het gezin van Lehi voedde,
sterkte of hun middelen verschafte.
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• In welke opzichten voedde of sterkte de Heer het gezin van Lehi? Hoe
verschafte Hij hun middelen?

• Welke zegeningen die de Heer aan het gezin van Lehi schonk zijn soortgelijk
aan zegeningen die wij in deze tijd ook nodig hebben?

• Wanneer hebt u op een van deze manieren de hulp van de Heer ervaren in uw
streven om Hem te gehoorzamen?

Herinner de cursisten eraan dat de Heer onze gehoorzaamheid vraagt zodat Hij
ons rijkelijk kan zegenen in onze inspanningen om op Hem te gaan lijken. Lees de
volgende uitspraak van president Harold B. Lee (1899–1973) voor:

‘Het belangrijkste gebod van God is het gebod waar u momenteel de meeste
moeite mee hebt. […] Als u [er wat aan] gedaan hebt, begin dan aan het
volgende gebod dat u het moeilijkst vindt. Op die manier kunt u zichzelf heiligen
door het onderhouden van de geboden van God.’ (Leringen van kerkpresidenten:
Harold B. Lee [2000], 30.)

Laat de cursisten denken aan een gebod dat zij moeilijk vinden. Moedig hen aan te
bedenken hoe ze gehoorzamer kunnen worden zodat ze voor meer hulp van de
Heer in aanmerking komen.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 2:1–20; 3:4–7, 15–16; 4:1–2; 7:12; 17:1–31; 18:1–4; 2 Nephi 31:6–10,

15–16; Mosiah 2:20–24, 41; 15:7; 3 Nephi 11:11; 12:19–20, 48.

• Thomas S. Monson, ‘Door gehoorzaamheid ontvangen we zegeningen’,
Liahona, mei 2013, 89–92.
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LES 4

De val van Adam en de
gave van keuzevrijheid

Inleiding
De val van Adam maakte een integraal deel uit van Gods
plan. Het bracht de voorwaarden teweeg waardoor wij naar
de aarde konden komen om beproefd te worden. Het plan
van God houdt ook in dat zijn kinderen keuzevrijheid wordt

gegeven (zie 2 Nephi 2:27). In deze les leren de cursisten dat
de sleutel tot het uitoefenen van onze keuzevrijheid is dat wij
trachten de wil van God te doen en zo het voorbeeld te
volgen dat Jezus Christus heeft gegeven.

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

november 2010, 24–27.

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

Onderwijsideeën
2 Nephi 2:19–26, 28; Alma 42:6–10, 14; Mozes 5:5–9
De val van Adam
Laat het volgende citaat van ouderling Bruce C. Hafen van de Zeventig zien en
vraag een cursist het voor te lezen:

‘Sinds de vijfde eeuw had het christendom de leer verkondigd dat de val van
Adam en Eva een tragische vergissing was. […] Die mening is onjuist. […] De val
was geen ramp. Het was geen vergissing of ongeluk. Het was een bewust
gekozen onderdeel van het heilsplan.’ (‘De verzoening: alles voor allen’, Liahona,
mei 2004, 97.)

• Waarom is het volgens u belangrijk om te begrijpen dat de val geen vergissing
of ongeluk was maar een bewust gekozen onderdeel van het heilsplan?

Vraag de cursisten 2 Nephi 2:19–25 te bestuderen en een lijst met de gevolgen van
de val op te stellen — wat er met Adam en Eva gebeurde nadat zij van de verboden
vrucht hadden genomen. Vraag de cursisten dan om punten van hun lijstje op het
bord te zetten.(Noot: naar opsommingen zoeken in een Schrifttekst is een
Schriftstudievaardigheid die u de cursisten aan de hand van deze passage kunt
bijbrengen; zie Het evangelie leren en erin onderwijzen [2012], 23.) De lijst hoort het
volgende te bevatten: Adam en Eva werden uit de hof van Eden verdreven; zij
kregen kinderen; zij begonnen aan een proeftijd; zij raakten verloren en hadden
bekering nodig; en zij ondervonden tegenstand, hierdoor konden zij goed en
kwaad ervaren en hun keuzevrijheid verstandig gebruiken.
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• Hoe helpt de lijst op het bord te verklaren waarom de val van Adam een
noodzakelijk onderdeel van het plan van onze hemelse Vader was? (De
cursisten geven waarschijnlijk uiteenlopende antwoorden die met het volgende
beginsel kunnen worden samengevat: De val van Adam stelt ons in staat om
sterfelijk te worden en naar het eeuwig leven toe te groeien.)

• Wat betekent het dat ‘alle mensen […] verloren waren’ vanwege de
val?(2 Nephi 2:21.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Alma 42:6–10, 14 voor te lezen
terwijl de klas let op bijkomende gevolgen van de val. Vraag de cursisten naar hun
bevindingen en zet desgewenst hun antwoorden op het bord.

• Wat houdt het in om ‘van de tegenwoordigheid van de Heer […] afgesneden’
te zijn?

Laat de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en laat een cursist die voorlezen:

‘[Adam en Eva] overtraden [een gebod van God], wat ertoe leidde dat ze de hof
moesten verlaten, maar wat hun ook de kans bood om vóór hun lichamelijke
dood kinderen te krijgen. En om hun situatie nog verdrietiger en ingewikkelder te
maken, had hun overtreding ook geestelijke gevolgen, namelijk dat ze voor altijd
uit de tegenwoordigheid van God verbannen werden. Omdat wij daarna in die
gevallen wereld werden geboren en omdat ook wij de wetten van God zouden

overtreden, werd ons dezelfde straf als Adam en Eva opgelegd. […]

Daarom heeft de God en Vader van ons allen vanaf het moment dat onze eerste ouders de hof
van Eden verlieten, omdat Hij wist welke beslissing Adam en Eva zouden nemen, engelen uit de
hemel gezonden om aan hen — en vanaf die tijd aan allen tot nu toe — bekend te maken dat
deze hele reeks gebeurtenissen voor ons eeuwig geluk was gepland. Het maakte deel uit van zijn
goddelijk plan dat voorzag in een Heiland, de Zoon van God zelf, nog een “Adam”, zoals de
apostel Paulus Hem noemde [zie 1 Korinthe 15:45], die in het midden des tijds zou komen om
voor de eerste overtreding van Adam te verzoenen. Die verzoening zou een volledige
overwinning op de lichamelijke dood bewerkstelligen. […] Ze zou ook genadig voorzien in
vergeving voor de persoonlijke zonden van iedereen vanaf Adam tot het eind van de wereld, op
voorwaarde van bekering en gehoorzaamheid aan goddelijke geboden.’ (‘Genade en
gerechtigheid zijn thans in liefd’ vereend’, Liahona, mei 2015, 105–106.)

• Waarom wordt ons ‘dezelfde straf als Adam en Eva opgelegd’? (Wij worden
geboren in een gevallen wereld en wij overtreden de wetten van God.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 2 Nephi 2:26, 28 en Mozes 5:5–9
voor te lezen, terwijl de klas let op manieren om de gevolgen van de val te
overwinnen.

• Hoe kunnen wij volgens deze passages verlost worden van de geestelijke
gevolgen van de val? (In de antwoorden dient het volgende beginsel naar voren
te komen: Als we ons bekeren en onze Heer aanroepen voor vergiffenis,
kunnen we door de verzoening van Jezus Christus van onze zonden
verlost worden.)
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Vraag de cursisten na te denken over de rol van de val in het heilsplan en hoe dat
‘voor ons eeuwig geluk was gepland’. Vraag een of twee cursisten om hun
gedachten onder woorden te brengen.

2 Nephi 2:14, 16, 26–29; Helaman 14:30–31; 3 Nephi 27:13
De gave van keuzevrijheid
Toon het volgende citaat van president Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Adam en Eva werden sterfelijk [door de val]. Gelukkig voor ons konden zij toen
kinderen verwekken en aan de doelen waarvoor de wereld was geschapen,
beantwoorden. […] Door de val hebben we ook andere zegeningen ontvangen.
Twee nauw verwante, aanvullende gaven van God werden in werking gesteld, en
die bijna even waardevol als het leven zelf zijn — keuzevrijheid en
verantwoording (zie ‘Bestendigheid te midden van verandering’, De Ster, januari

1994, 32, cursivering toegevoegd).

• Hoe zijn keuzevrijheid en verantwoording ‘bijna even waardevol als het leven
zelf ’?

Vraag de cursisten 2 Nephi 2:14, 16 en 26 te bestuderen en te letten op de
verschillen tussen Gods kinderen en zijn andere scheppingen.

• Wat voor verschil belichten deze verzen over het verschil tussen Gods kinderen
en zijn andere scheppingen? (De cursisten dienen de volgende leerstelling te
benoemen: Gods kinderen zijn geschapen om zelfstandig te handelen en
niet om met zich te laten handelen.)

• Wat betekent het dat God ons geschapen heeft om te handelen en niet met ons
te laten handelen?

• Waarom is het belangrijk om te weten dat Gods kinderen zijn geschapen om te
handelen en niet met hen te laten handelen?

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer (1924–2015) van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor om de cursisten deze vraag te helpen
beantwoorden:

‘Het oude gezegde, “Jezus stemt voor mij, Lucifer stemt tegen, maar het is mijn
stem die telt”, kenschetst de leerstellige zekerheid dat onze keuzevrijheid sterker
is dan de wil van de boze. Keuzevrijheid is een kostbaar goed. We kunnen haar
op een dwaze, blinde manier afstaan, maar zij kan ons niet tegen onze wil
worden afgenomen.

Er is ook het aloude excuus: “De duivel heeft me ertoe aangezet.” Niet waar! Hij
kan u bedriegen en misleiden, maar hij heeft niet de macht om u of wie dan ook tot zonde te
dwingen.’ (‘De binnenste schotel reinigen’, Liahona, november 2010, 74.)

Laat sommige cursisten 2 Nephi 2:26–29 lezen en andere Helaman 14:30–31.
Moedig de cursisten aan om woorden en zinsneden te markeren die toekomstige
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gevolgen aanduiden van keuzes die we nu maken. Vraag de cursisten welke
woorden en uitdrukkingen ze hebben gemarkeerd.

• Welke waarheid kunnen we uit deze zinsneden leren over de gevolgen van
onze keuzes? (De cursisten dienen de volgende waarheid te vinden: Hoe wij
onze keuzevrijheid gebruiken, bepaalt onze geestelijke vooruitgang en
eeuwige zegeningen.)

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen om de cursisten deze waarheid duidelijk te maken:

‘Als wij de wil van onze hemelse Vader doen, [blijft] onze keuzevrijheid intact,
[nemen] onze mogelijkheden toe en [maken] we vooruitgang. […] Het
tegenovergestelde [is] ook waar: als we de geboden of de ingevingen van de
Heilige Geest veronachtzamen, beperken we onze mogelijkheden en ons
vermogen om te handelen en vooruitgang te maken. […] Gehoorzaamheid aan
de geboden [waarborgt] uiteindelijk onze keuzevrijheid.’ (‘Keuzevrijheid:

essentieel in het levensplan’, Liahona, november 2010, 25–26.)

• Wat zijn enkele gevolgen van het misbruik van keuzevrijheid?

• Hoe beschermt gehoorzaamheid aan Gods geboden onze keuzevrijheid?

• Hoe is onze keuzevrijheid gebruiken om ‘de wil van onze hemelse Vader [te]
doen’ de sleutel tot onze geestelijke vooruitgang?

Vraag de cursisten 3 Nephi 27:13 stil te lezen en te denken over het voorbeeld van
Jezus Christus en zijn rechtvaardige gebruik van zijn keuzevrijheid.

• Op welke manier kunnen de woorden van de Heiland ‘Ik […] ben gekomen om
de wil te doen van mijn Vader’ ons helpen om de gave van keuzevrijheid
verstandig te gebruiken?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der
Twaalf Apostelen om de grote zegeningen van een rechtschapen gebruik van onze
keuzevrijheid beter te begrijpen:

‘De Heer houdt uw persoonlijke groei en ontwikkeling in de gaten. Die groei
verloopt sneller als u Hem de kans geeft om u door uw groeifasen te leiden, of u
dat in eerste instantie nu leuk vindt of niet. Als u op de Heer vertrouwt, als u
bereid bent uw hart en ziel op zijn wil te richten, als u de Geest vraagt u te leiden
om zijn wil te doen, bent u verzekerd van het grootste geluk en zult u het meeste
uit dit sterfelijk leven halen. Als u alles in twijfel trekt wat er van u gevraagd

wordt, als u onder elke onplezierige uitdaging probeert uit te komen, maakt u het de Heer
moeilijker om u te zegenen. [Zie 1 Nephi 3:7.]

Uw keuzevrijheid, het recht om keuzen te doen, is u niet gegeven zodat u alles kunt krijgen wat u
wilt. Deze goddelijke gave is u gegeven zodat u kunt kiezen wat uw hemelse Vader geschikt voor
u acht. Op die manier kan Hij u leiden naar wat Hij met u voor heeft. [Zie LV 58:26–32.]’(Zie
‘Vreugde in het leven vinden’, De Ster, juli 1996, 24–25).
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Vraag de cursisten terug te denken aan keren dat ze beslissingen hebben genomen
om rechtschapen te handelen. Vraag enkele cursisten hoe zij gezegend zijn door de
gevolgen van deze beslissingen.

Moedig de cursisten aan om te bedenken hoe zij beter het voorbeeld kunnen
volgen van Jezus Christus die de wil van onze Hemelse Vader deed. Getuig dat het
juiste gebruik van onze keuzevrijheid ons naar het eeuwig leven kan leiden.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 2:14, 16, 19–29; Alma 42:6–10, 14; Helaman 14:30–31; 3 Nephi 27:13;

Mozes 5:5–9.

• Jeffrey R. Holland, ‘Genade en gerechtigheid zijn thans in liefd’
vereend’, Liahona, mei 2015, 104–106.
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LES 5

De oneindige verzoening
van Jezus Christus

Inleiding
De verzoening van Jezus Christus — de belangrijkste
gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden — maakt het
mogelijk voor alle mensen om vergiffenis van zonden te
ontvangen en voor eeuwig bij onze hemelse Vader en Jezus
Christus te wonen. Dankzij de verzoening van Jezus Christus

zullen alle mensen uit de dood opstaan en in Gods
tegenwoordigheid terugkeren om geoordeeld te worden.
Omdat de verzoening van Jezus Christus vereist dat hij op
ontelbare manieren leed, leeft Hij volmaakt met ieder van
ons mee.

Achtergrondinformatie
• Boyd K. Packer, ‘De verzoening’, Liahona, november 2012, 75–78.

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

Onderwijsideeën
Mosiah 3:5–11; Alma 34:8–12
Alleen Jezus Christus kon de oneindige verzoening teweegbrengen
Toon het volgende citaat van president James E. Faust (1920–2007) van het Eerste
Presidium en laat een cursist het voorlezen:

‘Ik wil spreken over de belangrijkste gebeurtenis in de hele geschiedenis. Die
uitzonderlijke gebeurtenis was de onvergelijkelijke verzoening van onze Heer en
Heiland, Jezus de Christus. Het was het belangrijkste dat ooit heeft plaatsgehad’
(‘Onze vurigste hoop is in de verzoening’, Liahona, januari 2002, 19).

Vraag twee of drie cursisten beurtelings een vers uit Alma 34:8–12 voor te lezen
terwijl de klas sleutelwoorden en -zinsneden aanduidt die verduidelijken waarom
de verzoening de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mens is.

• Waarom is de verzoening van Jezus Christus de belangrijkste gebeurtenis in de
geschiedenis van de mens? (Beklemtoon deze waarheid: De verzoening van
Jezus Christus is oneindig en eeuwig, en maakt de redding van de hele
mensheid mogelijk.)

Lees eventueel het volgende citaat van president Russell M. Nelson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor:
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‘Er was een oneindige verzoening nodig om Adam en Eva, en hun hele
nageslacht te verlossen. […] Naar de eeuwige wet eiste de verzoening het
persoonlijke offer van een onsterfelijk wezen, op wie de dood geen vat had. Maar
toch moest Hij sterven en zijn lichaam weer opnemen. De Heiland was de enige
die daaraan kon voldoen. Van zijn moeder erfde Hij het vermogen om te sterven.
Van zijn Vader kreeg Hij macht over de dood.’ (Zie ‘Bestendigheid te midden van

verandering’, De Ster, januari 1994, 32.)

• Waarom was Jezus Christus de Enige die alle mensen kon redden? (Hij is
onsterfelijk, waardoor de dood geen blijvend vat op Hem heeft.)

• In welke opzichten is het zoenoffer van Jezus Christus oneindig en eeuwig?

Toon het volgende citaat van president Russell M. Nelson en vraag een cursist het
voor te lezen om deze vraag te beantwoorden:

‘[De] verzoening [van Jezus Christus] is oneindig en onbeperkt. Zij was ook
oneindig in zoverre dat alle mensen verlost zouden worden van een oneindige
dood. Zij was oneindig in de betekenis van zijn enorme lijden. […] Zij was
oneindig in reikwijdte en moest in één keer voor iedereen worden gedaan. En de
genade van de verzoening strekt zich niet slechts uit tot een oneindig aantal
mensen, maar ook tot een oneindig aantal werelden, door Hem geschapen. Zij

was oneindig, uitstijgend boven alle menselijke meetschalen of sterfelijk begrip.’ (‘De
verzoening’, De Ster, januari 1997, 33.)

Leg uit dat koning Benjamin aan het einde van zijn leven heeft verklaard dat een
engel hem een boodschap met ‘blijde tijdingen van grote vreugde’ bezorgde die er
voor zou zorgen dat de mensen ‘met vreugde vervuld zullen zijn’(Mosiah 3:2–4).
Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Mosiah 3:5–11 voor te lezen terwijl
de klas meeleest en let op de ‘blijde tijdingen’ die koning Benjamin beschrijft.

• Welke boodschappen uit deze verzen hebben volgens u het volk van koning
Benjamin met vreugde vervuld? (Beklemtoon bij de antwoorden van de
cursisten dat Jezus Christus de verlossing mogelijk maakt.)

• Welke woorden of zinsneden beschrijven de prijs die Jezus Christus voor onze
verlossing heeft betaald?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling James E. Talmage (1862–1933)
van het Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Christus’ zielenstrijd in de hof is voor het beperkte verstand niet te peilen, qua
hevigheid noch qua oorzaak. […] Hij worstelde en kreunde onder een last zoals
geen ander wezen dat op aarde heeft geleefd zelfs voor mogelijk kon houden.
Het was geen lichamelijke pijn of zielensmart alleen die Hem zo deed lijden dat er
bloed uit iedere porie kwam, maar een geestelijke foltering zoals slechts God in
staat was te ondergaan. Geen ander mens, hoe groot zijn vermogen om

lichamelijk of geestelijk leed te verdragen ook moge zijn, zou zo hebben kunnen lijden.’ (Jesus
the Christ, 3e editie [1916], 613.)
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• Wat voor gevoelens en gedachten roept het bij u op als u denkt aan de omvang
van het leed dat Jezus Christus voor ons onderging?

2 Nephi 9:6–12, 20–22
Jezus Christus overwon zowel de lichamelijke als de geestelijke dood
Vraag de cursisten zich voor te stellen wat er zou zijn gebeurd als er geen
verzoening was. Laat een cursist 2 Nephi 9:6–9 voorlezen zodat de cursisten zich
kunnen voorstellen in wat voor toestand de mensheid zou verkeren zonder de
verzoening. Laat de klas in hun eigen Schriften meelezen en letten op zinsneden
die beschrijven wat ons lot zonder de verzoening zou zijn geweest.

• Wat zou er volgens de profeet Jakob gebeuren met ons lichaam als er geen
verzoening was? Wat zou er gebeuren met onze geest?

Herinner de cursisten eraan dat de belangrijkste boodschap van het evangelie is dat
wij dankzij de verzoening van Jezus Christus dit vreselijke lot niet hoeven te
ondergaan.

Vraag twee cursisten beurtelings een vers voor te lezen uit 2 Nephi 9:10–12, 20–22
terwijl de klas let op de middelen waarmee wij van de geestelijke en stoffelijke
dood worden gevrijwaard.

• Wat is het middel dat ons is gegeven waarmee we aan onze geestelijke en
stoffelijke dood kunnen ontsnappen? (Help de cursisten om deze leerstelling
samen te vatten: Christus heeft met zijn verzoening de gevolgen van de
geestelijke en de stoffelijke dood overwonnen.)

• Wat leren we uit deze verzen over de zegeningen van de opstanding? (Ons
lichaam en onze geest worden voor eeuwig herenigd. We zullen voor het
oordeel in de tegenwoordigheid van God terugkeren.)

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

‘Door zijn verzoening en opstanding heeft Jezus Christus alle aspecten van de val
overwonnen. De lichamelijke dood is tijdelijk en zelfs de geestelijke dood heeft
een einde, daar iedereen, in elk geval tijdelijk, weer in de tegenwoordigheid van
God zal komen om te worden geoordeeld.’ (‘De opstanding van Jezus Christus’,
Liahona, mei 2014, 112.)

• Wanneer bent u dankbaar geweest dat Jezus Christus de stoffelijke en
geestelijke dood heeft overwonnen?

Mosiah 3:11, 16; 15:7–9; Alma 7:11–13; Moroni 8:8–12; Leer en
Verbonden 137:7–9
Jezus Christus biedt door zijn verzoening verlossing aan alle mensen aan
Druk de cursisten nogmaals op het hart dat Jezus Christus niet alleen het hele
mensdom verlost van de lichamelijke en geestelijke dood ten gevolge van de val,
maar ons ook van de geestelijke dood wegens onze eigen zonden kan verlossen.
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Vraag een cursist Mosiah 15:7–9 voor te lezen terwijl de klas oplet hoe Christus
mogelijk maakt dat wij van onze zonden verlost worden.

• Wat staat er in deze verzen over de manier waarop Christus mogelijk maakt dat
wij van onze zonden verlost worden? (Beklemtoon deze leerstelling: door de
verzoening heeft Jezus Christus de banden van de dood verbroken en
heeft Hij onze overtredingen op Zich genomen, heeft Hij aan de eisen van
de gerechtigheid voldaan en de macht om voor ons te bemiddelen
verkregen.)

• Wat betekent het woord bemiddelen?(Bemiddelen is tussenbeide komen om
partijen te helpen met hun geschillen bijleggen. Hier bemiddelt Jezus tussen
ons en God om de relatie te herstellen die door onze zonden is verbroken.)

Leg uit dat het Boek van Mormon bijdraagt aan ons begrip van de manier waarop
de verzoening van Jezus Christus kleine kinderen en mensen redt die zijn
gestorven zonder het evangelie te hebben ontvangen of zich te laten dopen.

Laat een deel van de klas Mosiah 3:16 met Moroni 8:8–12 vergelijken. Laat de rest
van de klas Mosiah 3:11 met Leer en Verbonden 137:7–9 vergelijken.

• Wat leren we uit deze verzen over de redding van kinderen die sterven voor zij
zich kunnen laten dopen?

• Wat leren we uit deze verzen over hen ‘die zijn gestorven zonder de wil van
God […] te kennen’?(Mosiah 3:11).

Vertel de cursisten dat de Heiland door de verzoening een volmaakte empathie
verkreeg om ons te begrijpen en ons door de moeilijkheden van het sterfelijk leven
heen te loodsen. Vraag de cursisten Alma 7:11–13 te doorzoeken op woorden die
de sterfelijke moeilijkheden beschrijven die Jezus Christus als deel van de
verzoening doorstond. Schrijf de volgende woorden op het bord terwijl de cursisten
antwoorden: pijnen, benauwingen, verzoekingen, ziekten, de dood, zwakheden (of
beperkingen) en zonden. Wijs op de zinsnede ‘allerlei’ in Alma 7:11 en vraag de
cursisten voorbeelden te geven van de verschillende toestanden die op het
bord staan.

Wijs erop dat de zinsnede ‘op Zich nemen’ meerdere malen herhaald wordt in de
verzen 11-13.(Noot: op herhaling letten is een Schriftstudievaardigheid waar u hier
eventueel extra aandacht aan kunt schenken. Als cursisten Schriftuurlijke
herhalingen opmerken, kunnen ze beter punten herkennen waar nadruk op ligt.)

• Waarom heeft Jezus Christus volgens verzen 11–12 onze pijnen, ziekten,
zwakheden en andere toestanden die op het bord staan ‘op Zich [genomen]’?
(Help de cursisten het volgende beginsel te benoemen: de Heiland heeft onze
pijnen, ziekten en zwakheden op Zich genomen zodat Hij ons kon
steunen in de beproevingen van het sterfelijk leven.)

Laat de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen zien en laat een cursist die voorlezen:
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‘Ik getuig dat de verzoening van de Heiland ons niet alleen ontlast van onze
zonden, maar ook van onze teleurstellingen en smarten, ons hartzeer en onze
wanhoop [zie Alma 7:11–12]. Vanaf het begin is het zo geweest dat vertrouwen
op die hulp zowel een reden voor als een manier tot verbetering was, een
stimulans om onze lasten af te leggen en ons heil te bewerken.’ (‘Het
beschadigde goed maken’, Liahona, mei 2006, 71.)

• Hoe kan vertrouwen in de verzoening van de Heiland uw daden en uw eeuwig
perspectief beïnvloeden?

• Hoe kan de waarheden in Alma 7:11–13 begrijpen ons sterken als we met
moeilijkheden te maken krijgen?

Vraag de cursisten te vertellen wanneer zij de kracht van de verzoening van Jezus
Christus in hun leven gevoeld hebben (waarschuw hen dat zij niets vertellen dat te
heilig of persoonlijk is).

Vraag de cursisten op te schrijven wat zij kunnen doen om beter de genezende en
versterkende kracht van de verzoening van de Heiland in hun leven toe te passen.
Moedig ze aan om naar hun indrukken te handelen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 9:6–12, 20–22; Mosiah 3:5–11, 16; 15:7–9; Alma 7:11–13; 34:8–12;

Moroni 8:8–12; Leer en Verbonden 137:7–9.

• D. Todd Christofferson, ‘Verlossing’, Liahona, mei 2013, 109–112.
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LES 6

Het Boek van Mormon is
voor onze tijd geschreven

Inleiding
Het Boek van Mormon en herstelde evangelie van Jezus
Christus maken deel uit van ‘een wonderbaar werk en een
wonder’ in de laatste dagen door God teweeggebracht
(2 Nephi 25:17). Omdat het Boek van Mormon de volheid van
het evangelie bevat, speelt het een beslissende rol in het

overwinnen van afvalligheid en zielen tot Christus brengen.
Deze les beklemtoont dat dit heilige verslag door
geïnspireerde auteurs is geschreven die onze tijd
hebben gezien.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘Veiligheid voor de ziel’, Liahona, november 2009, 88–90.

• ‘De aarde en ons leven met het Boek van Mormon overspoelen’, hoofdstuk 10
in Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 145–154.

Onderwijsideeën
2 Nephi 27:6, 29–30, 35; 3 Nephi 29:1–2; Mozes 7:62; Geschiedenis van
Joseph Smith 1:34
De rol van het Boek van Mormon in de laatste dagen
Leg aan de cursisten uit dat in het Boek van Mormon profetieën staan die
aangeven dat er in de laatste dagen goddeloosheid en afvalligheid zijn (zie 2 Nephi
27:1, 4–5). Het Boek van Mormon bevat ook de oplossing van de Heer voor deze
problemen. Vraag een cursist 2 Nephi 27:6, 29–30, 35 voor te lezen terwijl de klas
op de oplossing van de Heer let.

• Wat doet de Heer volgens deze verzen in de laatste dagen om goddeloosheid en
afvalligheid tegen te gaan?

• Op welke manieren biedt het Boek van Mormon een oplossing voor de
goddeloosheid van de laatste dagen?

Deel de cursisten mee dat Mormon een profetie had opgetekend over hoe het Boek
van Mormon een bijkomende rol zou vervullen in de laatste dagen. Geef de
cursisten een paar minuten om 3 Nephi 29:1–2 te bestuderen en de profetie op te
zoeken. U kunt eventueel verduidelijken dat de zinsnede ‘deze woorden’ naar het
Boek van Mormon verwijst.

• Welk belangrijk werk begint met het tevoorschijn komen van het Boek van
Mormon? (De vergadering van Israël.)

Leg uit dat president Ezra Taft Benson (1899–1994) de belangrijke rol beschreef van
het Boek van Mormon in de herstelling van het evangelie en de aanvang van het
werk van de Heer in de laatste dagen. Laat een cursist de volgende uitspraak
voorlezen:

26



[Het Boek van Mormon] werd slechts een paar dagen vóór de organisatie van de
kerk uitgegeven. De heiligen kregen het Boek van Mormon te lezen voordat ze de
openbaringen kregen met diepzinnige leerstellingen als de drie graden van
heerlijkheid, het celestiale huwelijk of het werk voor de doden. Het boek was er
vóór de priesterschapsquorums en de organisatie van de kerk. Blijkt daar niet uit
hoe belangrijk dit heilige boek in de ogen van de Heer was?’ (‘Het Boek van

Mormon — de hoeksteen van onze godsdienst’, De Ster, januari 1987, 3.)

• Waarom is het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon aan zo veel
andere gebeurtenissen van de herstelling voorafgegaan? Waarom is het zo
belangrijk voor het werk van de Heer; de vergadering van Israël en
goddeloosheid in de laatste dagen overwinnen?

Vraag een cursist Geschiedenis van Joseph Smith 1:34 voor te lezen om deze vraag
te beantwoorden. Vraag de klas te letten op wat het Boek van Mormon bevat.

• Wat bevat het Boek van Mormon? (Zie erop toe dat de cursisten de volgende
waarheid benoemen: Het Boek van Mormon bevat de volheid van het
evangelie van Jezus Christus.)

• Wat betekent de uitspraak van Moroni dat het Boek van Mormon ‘de volheid
van het eeuwigdurend evangelie’ bevat?

Toon het volgende citaat van president Ezra Taft Benson en vraag een cursist het
voor te lezen om deze vraag te beantwoorden:

‘De Heer zelf heeft verklaard dat het Boek van Mormon “de volheid van het
evangelie van Jezus Christus” bevat (LV 20:9). Dat wil niet zeggen dat het iedere
leerstelling bevat die ooit geopenbaard is. Het betekent veeleer dat wij in het
Boek van Mormon alle leerstellingen vinden die nodig zijn voor ons heil. En ze
worden duidelijk en eenvoudig uiteengezet.’(Leringen van kerkpresidenten: Ezra
Taft Benson [2014], 139.)

• Wat zijn enkele van de ‘leerstellingen […] die nodig zijn voor ons heil’ die het
Boek van Mormon bevat? (Deze leerstellingen omvatten de verzoening, geloof
in Jezus Christus, bekering, doop en de gave van de Heilige Geest.)

Leg uit dat de Heer de profeet Henoch leerde wat het belang van het Boek van
Mormon in de laatste dagen is. Laat een cursist Mozes 7:62 voorlezen. (U kunt
eventueel op het bord zetten dat ‘gerechtigheid uit de hemel [voortgezonden]’
verwijst naar de openbaringen die de herstelling mogelijk maakte en ‘waarheid uit
de aarde [voortgezonden]’ verwijst naar het Boek van Mormon. Moedig de
cursisten aan deze definities in de kantlijn van hun Schriften te schrijven of een
notitie te maken in hun digitale Schriften.)

• Waarvoor zal het Boek van Mormon volgens dit vers in de laatste dagen
gebruikt worden? (Om te helpen de uitverkorenen van God vanuit de vier
hoeken van de aarde in de kerk te vergaderen.)
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• Hebt u ooit gezien hoe het Boek van Mormon iemand hielp met zich tot het
evangelie te bekeren en zich bij de kerk van Heer aan te sluiten?

• Wat zijn enkele van de manieren hoe wij gerechtigheid en de boodschap van
het Boek van Mormon ‘als een watervloed over de aarde [kunnen] doen
stromen’?

Moedig de cursisten aan om toe te zeggen dat zij de komende week iets gaan doen
om hun hart, hun huis en de aarde met de boodschap van het Boek van Mormon te
‘[over]stromen’.

3 Nephi 21:9–11
De waarheid van het Boek van Mormon kan tegenstand aan
Vraag de cursisten wanneer zij het Boek van Mormon of de boodschap van de
herstelling van het evangelie tegen aanvallen hebben verdedigd.

Laat een cursist 3 Nephi 21:9–11 voorlezen. Leg voor de cursisten beginnen te
lezen uit dat ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft gezegd dat de ‘dienstknecht’ in deze verzen Joseph Smith is (zie Christ and
the New Covenant [1997], 287–288).

• Hoe voldoet de profeet Joseph Smith aan de beschrijving in deze verzen?

• Wat gaat de Heiland volgens deze verzen de mensen tonen die Joseph Smith en
het Boek van Mormon in de laatste dagen tegenwerken? (Help de cursisten om
de volgende leerstelling te benoemen: Gods wijsheid is groter dan de
geslepenheid van de duivel.)

• Hoe toont het Boek van Mormon aan dat Gods ‘wijsheid groter is dan de
geslepenheid van de duivel’?

Toon en lees daarna het volgende citaat voor van ouderling Jeffrey R. Holland, lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘[Ruim 180] jaar lang is dit boek als geen ander boek in de hedendaagse
religieuze geschiedenis bestudeerd en bekritiseerd, tegengesproken en
gedeconstrueerd, aangevochten en verscheurd — wellicht als geen ander boek in
welke religieuze geschiedenis ook. En toch houdt het stand. Er zijn ontoereikende
theorieën over de oorsprong ervan geboren, nagepraat en gestorven. […] Geen
van deze belachelijke antwoorden op dit boek hebben ooit enig onderzoek

weerstaan omdat er geen ander antwoord is dan het antwoord van de jonge vertaler, Joseph
Smith. Ik sluit me aan bij de woorden van mijn overgrootvader, die eenvoudigweg heeft gezegd:
“Geen goddeloos mens zou zo’n boek kunnen schrijven, en geen goed mens zou het kunnen
schrijven, tenzij het waar was en hij van God de opdracht had gekregen om het te doen”.’
(‘Veiligheid voor de ziel’, Liahona, november 2009, 89–90.)

• Waarom denkt u dat er zoveel tegenstand tegen het Boek van Mormon is?

• Welke ervaringen hebben u geleerd dat het Boek van Mormon de tegenwerking
kan doorstaan?
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• Wat hebt u gevoeld en geleerd als u anderen over het Boek van Mormon
onderwees of de waarheid ervan verdedigde?

Mormon 8:1–5, 26–35
Het Boek van Mormon is voor onze tijd geschreven
Herinner de cursisten eraan dat Moroni de vernietiging van zijn beschaving
meemaakte. Vraag de cursisten Mormon 8:1–5 te lezen en te bedenken wat Moroni
misschien heeft moeten doen om de gouden platen te beschermen.

• Beeld u in dat u Moroni was. Wat zijn enkele redenen waarom u wilt dat
anderen uw verslag lezen?

Vraag de cursisten Mormon 8:26–35 te lezen en te letten op wat Moroni
profeteerde over de omstandigheden in de tijd waarin het Boek van Mormon
tevoorschijn zou komen. Laat de cursisten hun bevindingen desgewenst markeren.

• Hoe beschreef Moroni de tijd waarin het Boek van Mormon tevoorschijn zou
komen? (Het zou een tijd van afvalligheid en goddeloosheid zijn.)

• Welke conclusies kunt u trekken uit Mormon 8:35? (U kunt erop wijzen dat
naast Moroni nog andere profeten, onder wie Nephi, Jakob en Mormon,
vermeld hebben dat zij voor toekomstige generaties aan het schrijven waren.
Vraag de cursisten eventueel Mormon 8:35 met 2 Nephi 25:21–22 en Mormon
7:1 te vergelijken.)

• Waarom is het belangrijk te weten dat Moroni en andere schrijvers van het Boek
van Mormon zich bewust waren van de problemen waarmee wij nu te maken
hebben? (Leg nadruk op de volgende waarheid bij het bespreken van deze
vraag: de leringen in het Boek van Mormon zijn van grote waarde voor ons
in deze tijd omdat de auteurs op de hoogte waren van de problemen
waarmee wij te maken zouden krijgen.)

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voorlezen
om deze waarheid te begrijpen:

‘Het Boek van Mormon is […] voor onze tijd geschreven. De Nephieten hadden
het boek niet, noch de Lamanieten vanouds. Het is voor ons bedoeld. Mormon
schreef aan het eind van de Nephitische beschaving. Onder de inspiratie van God,
die alles vanaf het begin overziet, vatte hij eeuwen aan kronieken samen, en koos
hij verhalen, toespraken en gebeurtenissen uit die voor ons het nuttigst
zouden zijn.

De belangrijkste schrijvers in het Boek van Mormon hebben getuigd dat zij voor toekomende
geslachten schreven. […] Als zij onze tijd hebben gezien en die dingen hebben uitgekozen die
voor ons de meeste waarde hebben, blijkt daar dan niet uit hoe wij het Boek van Mormon
moeten bestuderen? Wij behoren ons voortdurend af te vragen: waarom heeft de Heer Mormon
(of Moroni of Alma) geïnspireerd om dit in zijn kroniek op te nemen? Wat kan ik daarvan leren
om mij in deze tijd te helpen?’(Leringen: Ezra Taft Benson, 148.)

• Als wij in gedachten houden dat het Boek van Mormon voor onze tijd is
geschreven, hoe verandert dat dan de manier waarop wij het lezen?
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Vraag de cursisten om voorbeelden te geven hoe het Boek van Mormon hen
leiding, kracht, antwoorden op vragen of oplossingen voor problemen heeft
geboden.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 25:17–18; 3 Nephi 21:9–11; 29:1–4; Mormon 8:1–5, 26–35; Ether

12:22–26; Mozes 7:62; Geschiedenis van Joseph Smith 1:34.

• ‘De aarde en ons leven met het Boek van Mormon overspoelen’, hoofdstuk 10
in Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 145–154.
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LES 7

Het Boek van Mormon en
de Bijbel

Inleiding
Als een boek dat hand in hand gaat met de Bijbel, is het
Boek van Mormon een getuige van de goddelijke aard van
Jezus Christus en zijn rol als Verlosser van de wereld. Het
Boek van Mormon herstelt duidelijke en waardevolle

waarheden die uit de Bijbel verdwenen zijn. Als we het Boek
van Mormon bestuderen, wordt ons begrip van de
leerstellingen in de Bijbel verruimd.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘Schriftuurlijke getuigen’, Liahona, november 2007, 43–46.

• Tad R. Callister, ‘Het Boek van Mormon — een boek van God’, Liahona,
november 2011, 74–76.

Onderwijsideeën
Ezechiël 37:15–19; 2 Nephi 3:11–12; 29:3–10
De Bijbel en het Boek van Mormon zijn verenigd in hun getuigenis van Jezus Christus
Vraag de cursisten wat zij tegen iemand zouden zeggen die twijfelt aan het Boek
van Mormon omdat God ons de Bijbel al heeft gegeven.

Vraag de cursisten 2 Nephi 29:3–10 in stilte te lezen en zinsneden aan te duiden die
de redenen van de Heer aangeven om meer dan één boek met Schriftuur voor ons
te voorzien.

• Wat heeft de Heer gezegd over hen die vol twijfel reageren op Schriftuur die de
Bijbel aanvult?

• Wat heeft de Heer volgens 2 Nephi 29:8 gezegd dat zijn doel was om
aanvullende Schriftuur op de Bijbel te onthullen? (De strekking van de
uiteenlopende antwoorden van de cursisten dient in elk geval de volgende
waarheid te omvatten: de Bijbel en het Boek van Mormon getuigen samen
van Jezus Christus.)

• Wat hebt u geleerd van deze passage dat u een beter begrip geeft van het
belang van aanvullende Schriftuurlijke getuigen?

Om de cursisten de samenwerking van de Bijbel en het Boek van Mormon in het
getuigen van Jezus Christus beter te laten begrijpen, toon het volgende citaat van
president Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen en laat het door
een cursist voorlezen:
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‘Schriftuurlijke getuigen bekrachtigen elkaar. Dat denkbeeld is lang geleden
uitgelegd door een profeet, die schreef dat het Boek Mormon is “geschreven met
de bedoeling dat u [de Bijbel] zult geloven, en indien u [de Bijbel] gelooft, zult u
ook [het Boek van Mormon] geloven” [Mormon 7:9]. Beide boeken verwijzen
naar elkaar. Beide boeken bewijzen dat God leeft en door openbaring aan zijn
profeten tot zijn kinderen spreekt.

Liefde voor het Boek van Mormon verruimt iemands liefde voor de Bijbel en vice versa. De Schrift
van de herstelling wedijvert niet met de Bijbel; zij vult de Bijbel aan.’ (‘Schriftuurlijke getuigen’,
Liahona, november 2007, 43.)

• Wat valt u op aan president Nelsons beschrijving van de relatie tussen deze
twee Schriftuurlijke boeken en waarom?

Herinner studenten eraan dat de Oudtestamentische profeet Ezechiël heeft
geprofeteerd dat het stuk hout van Juda en het stuk hout van Jozef zouden
samenkomen. Leg uit dat een ‘stuk hout’ kan verwijzen naar een houten tablet of
een perkamentrol die om stukken hout werd gerold (zie Boyd K. Packer, ‘De
Schriften’, De Ster, april 1983, 108). Vraag een cursist Ezechiël 37:15–19 voor
te lezen.

• Wat stellen die stukken hout voor? (Als het nodig is, legt u uit dat het ‘stuk hout
van Juda’ naar de Bijbel verwijst en het ‘stuk hout van Efraïm’ naar het Boek van
Mormon.’)

• Wat betekent het volgens u dat deze twee stukken hout oftewel Schriftuurlijke
boeken ‘in uw hand één worden’? (Ezechiël 37:17, 19).

Lees het volgende citaat van president Russell M. Ballard (1914–2015) van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor om de cursisten te helpen met het
beantwoorden van deze vraag. Leg uit dat de kerk kort voor president Packer deze
uitspraak deed nieuwe edities van het Boek van Mormon en de Bijbel had
uitgegeven. Beide boeken bevatten voetnoten en andere Schriftuurlijke
hulpmiddelen die naar het andere boek verwijzen en op die manier de twee
boeken op een nieuwe wijze verenigen. Vraag de cursisten te luisteren naar de
zegeningen die beschikbaar zijn voor wie de Bijbel en het Boek van Mormon
samen bestuderen.

‘Het stuk hout of de kroniek van Juda […] en het stuk hout of het verslag van
Efraïm […] zijn nu zodanig samengekomen dat u, als u het ene aandachtig
bestudeert, door het andere wordt aangetrokken; en als u iets uit het ene leert, u
door het andere wordt onderricht. Zij zijn werkelijk in onze hand tot één
geworden. De profetie van Ezechiël is in vervulling gegaan.

Met het verstrijken der jaren zullen deze Schriften opeenvolgende generaties van
trouwe christenen opleveren, die de Heer Jezus Christus kennen en Hem willen
gehoorzamen. […]

De openbaringen zullen aan hen worden ontvouwd zoals in de hele geschiedenis van de wereld
nog nooit is voorgekomen. De stukken hout van Juda en Jozef worden in hun handen gelegd. Zij
zullen in het evangelie veel onderlegder zijn dan wat hun voorouders konden bereiken. Zij zullen
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het getuigenis bezitten dat Jezus de Christus is en Hem met verve kunnen verkondigen en
verdedigen.’ (Zie ‘De Schriften’, De Ster, april 1983, 111–112.)

• Welke zegeningen kunnen we ontvangen als we het Boek van Mormon en de
Bijbel als één geheel bestuderen? (De cursisten horen het volgende beginsel te
benoemen: als we de Bijbel en het Boek van Mormon samen bestuderen,
ontvangen we een sterker getuigenis dat Jezus de Christus is.)

• Hoe heeft het Boek van Mormon en de Bijbel samen bestuderen uw kennis en
getuigenis van Jezus Christus versterkt?

Vraag een cursist 2 Nephi 3:11–12 voor te lezen. (Misschien is het handig om te
vermelden dat deze verzen een deel van een profetie van Jozef van Egypte zijn. In
deze verzen spreekt Jozef over twee boeken — het boek geschreven door het
nageslacht van Jozef is het Boek van Mormon, en het boek geschreven door het
nageslacht van Juda is de Bijbel.)

• Welke invloed gaan het Boek van Mormon en de Bijbel op de wereld hebben
wanneer ze ‘samengroeien’? (De cursisten horen deze ideeën te benoemen:
valse leerstellingen weerleggen, geschillen bijleggen en vrede vestigen.)

Vraag uw cursisten te bedenken hoe zij het Boek van Mormon en de Bijbel samen
kunnen bestuderen om hun getuigenis en hun geloof in onze hemelse Vader en
Jezus Christus te versterken. Vraag de cursisten naar hun gedachten en ingevingen.
Druk ze op het hart naar hun ingevingen te handelen.

1 Nephi 13:23–29, 35–36, 38–41
Duidelijke en waardevolle waarheden zijn hersteld
Herinner de cursisten eraan dat de profeet Joseph Smith door de Heer was
opgedragen om een geïnspireerde vertaling van de King James-Bijbel te maken.
Deze revisie wordt de Bijbelvertaling van Joseph Smith genoemd. Toon de volgende
uitspraak van de profeet Joseph Smith (1805-44) en lees ze voor:

‘Ik geloof in de Bijbel, zoals die door de oorspronkelijke schrijvers is
opgeschreven. Maar onwetende vertalers, achteloze overschrijvers of
samenspannende en verdorven geestelijken hebben veel fouten gemaakt.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 223.)

• Waarom was deze geïnspireerde herziening van de Bijbel nodig?

Herinner de cursisten eraan dat Nephi een visioen had over het ontstaan van de
Bijbel. Vraag een cursist 1 Nephi 13:23–25 voor te lezen. Laat de klas Nephi’s
beschrijving opzoeken van de Bijbel toen die oorspronkelijk werd geschreven.

• Wat leerde de engel Nephi over het ontstaan van de Bijbel? (Het ‘[bevatte] de
verbonden van de Heer’, het was van ‘grote waarde’ en het ‘bevatte […] de
volheid van het evangelie van de Heer.’)
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Vraag de cursisten 1 Nephi 13:26–28 te lezen en te letten op wat Nephi ontdekte
dat er met de Bijbel zou gebeuren en om welke redenen.

• Wat heeft de grote en gruwelijke kerk met de Bijbel gedaan? (Beklemtoon dat
de grote en gruwelijke kerk niet een bepaalde kerk of organisatie is, maar dat
het een algemene term is die verwijst naar allen die Christus bestrijden [zie
1 Nephi 13:4–9; 14:10].)

• Waarom zijn deze duidelijke en waardevolle dingen volgens 1 Nephi 13:27
verwijderd?

Vraag een cursist 1 Nephi 13:29 voor te lezen terwijl de klas let op de resultaten van
het verwijderen van duidelijke en waardevolle dingen uit de Bijbel.

• Wat waren de gevolgen van het verwijderen van duidelijke en waardevolle
leringen van de Heer uit de Bijbel?

• Wat voor bewijzen ziet u in de hedendaagse wereld dat ‘buitengewoon velen
struikelen’ ten gevolge van een gebrek aan duidelijke en waardevolle
waarheden?

Vraag enkele cursisten om beurt uit 1 Nephi 13:35–36, 38–41 voor te lezen terwijl
de klas oplet welke oplossing de Heer voor dit probleem heeft.

• Wat zou de Heer doen om de problemen te verhelpen die door de verwijdering
van de duidelijke en waardevolle waarheden uit de Bijbel waren ontstaan?

• Welke ‘andere boeken’ naast het Boek van Mormon heeft de Heer doen
voortkomen als onderdeel van de herstelling? (Moedig de cursisten aan een
notitie in hun Schriften te maken dat ‘andere boeken’ de Leer en Verbonden, de
Parel van grote waarde en de Bijbelvertaling van Joseph Smith ook omvatten.)

• Hoe lossen het Boek van Mormon en de ‘andere boeken’ volgens 1 Nephi 13:40
de problemen op die door de verwijdering van de duidelijke en waardevolle
waarheden uit de Bijbel waren ontstaan? (De cursisten horen de volgende
waarheid te begrijpen: het Boek van Mormon en hedendaagse Schriftuur
bevestigen de waarheid van de Bijbel en herstellen duidelijke en
waardevolle waarheden die er uit waren verwijderd.)

Ter illustratie hoe het Boek van Mormon ons begrip van de leerstellingen en
beginselen uit de Bijbel bevestigt, deelt u de volgende uitspraak van ouderling Tad
R. Callister, die lid van het presidium der Zeventig is geweest, met de cursisten:

‘De Bijbel is een getuige van Jezus Christus; het Boek van Mormon ook. Waarom
is een tweede getuige zo essentieel? Het volgende voorbeeld kan nuttig zijn:
hoeveel rechte lijnen kunt u door een enkele punt op een vel papier trekken? Het
antwoord is: ontelbaar. Stel u even voor dat die enkele punt de Bijbel voorstelt en
dat er honderden rechte lijnen door dat punt lopen die verschillende
interpretaties van de Bijbel voorstellen en dat iedere interpretatie een andere

kerk vertegenwoordigt.

Maar wat gebeurt er als er op dat vel papier een tweede punt staat dat het Boek van Mormon
voorstelt? Hoeveel rechte lijnen kunt u trekken tussen deze twee punten: de Bijbel en het Boek
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van Mormon? Maar één. Slechts één interpretatie van de leerstellingen van Christus voldoet aan
het getuigenis van deze twee getuigen.

Steeds opnieuw is het Boek van Mormon een bevestigende, verduidelijkende, samenhangende
getuige van de leerstellingen in de Bijbel, zodat er slechts “één Heere, één geloof, één doop” is.’
(‘Het Boek van Mormon — een boek van God’, Liahona, november 2011, 75.)

• Waarom is het belangrijk zowel het Boek van Mormon als de Bijbel als getuigen
te hebben van de leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus?

Vraag de cursisten hun getuigenis en voorbeelden te geven van hoe het Boek van
Mormon hen heeft geholpen om de Bijbel beter te begrijpen en dichter tot de
Heiland te komen.

Leesstof voor de cursisten
• Ezechiël 37:15–19; 1 Nephi 13:20–41; 2 Nephi 3:11–14; 29:1–14.

• Russell M. Nelson, ‘Schriftuurlijke getuigen’, Liahona, november 2007, 43–46.
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LES 8

Heil komt door Jezus
Christus

Inleiding
Onze inspanningen om Jezus Christus te volgen en zijn
geboden te gehoorzamen, zijn nodig maar onvoldoende om
ons eeuwig heil te ontvangen. Ons heil wordt alleen mogelijk
gemaakt door de verdiensten, barmhartigheid en genade van

Jezus Christus. De leer van Christus helpt ons om te begrijpen
dat we door zijn genade het evangelie kunnen leren,
verordeningen ontvangen en op het pad naar het eeuwige
leven voorwaarts streven.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘De gave van genade’, Liahona, mei 2015, 107–110.

• L.Tom Perry, ‘Het evangelie van Jezus Christus’, Liahona, mei 2008,44–46.

Onderwijsideeën
2 Nephi 2:6–9; 25:23; Mosiah 4:6–8
Verlossing is mogelijk dankzij Jezus Christus
Toon het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry (1922–2015) van het Quorum
der Twaalf Apostelen en lees het voor:

‘Veel mensen vragen zich af: “Waar kom ik vandaan? Waarom zijn we hier? Waar
gaan we heen?” Onze eeuwige Vader heeft ons niet op een doelloze, zinloze reis
[naar de] aarde gestuurd. Hij [heeft voorzien] in een plan dat we kunnen volgen.
Hij heeft dat plan bedacht. Het heeft tot doel de mens vooruitgang en uiteindelijk
heil en verhoging te brengen.’ (‘Het heilsplan’, Liahona, november 2006, 69.)

• Wanneer mensen ontdekken dat God hen niet alleen door het leven laat
dwalen, maar dat Hij een heilsplan heeft voorzien, wat vinden zij daar volgens
u dan van?

Vraag de cursisten 2 Nephi 2:6–9 te lezen en op te letten wat volgens de profeet
Lehi het heil mogelijk maakt.

• Wat maakt volgens Lehi ons het heil mogelijk in het plan van God? (De
cursisten horen het volgende te benoemen: wij kunnen alleen door de
verdiensten en de barmhartigheid en de genade van Jezus Christus
worden gered. U kunt de volgende definitie geven van wat het betekent gered
te worden of heil te ontvangen: ‘Het heil in de ware en volledige betekenis is
synoniem met de verhoging of het eeuwig leven en het bestaat uit het verkrijgen
van een erfdeel in de hoogste van de drie hemelen in het celestiale koninkrijk.
Op enkele uitzonderingen na is dit het heil waarnaar in de Schriften wordt
verwezen.’ [Bruce R. McConkie. Mormon Doctrine, 2e editie (1966), 670].)
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• Wat betekenen de verdiensten, barmhartigheid en genade van Jezus Christus? (De
verdiensten van Jezus Christus zijn zijn rechtvaardige daden, in het bijzonder
zijn verzoening. Barmhartigheid verwijst naar het mededogen en de
verdraagzaamheid die Hij ons schenkt ondanks onze zonden. Genade verwijst
naar de hulp die wij ontvangen in de vorm van barmhartigheid, liefde,
vriendelijkheid en de instaatstellende kracht die het ons mogelijk maakt om het
eeuwige leven en de verhoging te beërven, nadat wij er zelf eerst ons uiterste
best voor hebben gedaan. Zie ook de Gids bij de Schriften, ‘Genade’.)

Om het begrip van de cursisten van deze leer te verbeteren, toon het volgende
citaat van president Dieter F. Uchtdorf en laat het door een cursist voorlezen:

‘We kunnen onze toegang tot de hemel niet verdienen; de vereisten van de
gerechtigheid zijn een hindernis, en we zijn zelf niet bij machte om die te
overwinnen.

Maar ons heil is niet onbereikbaar.

Gods genade is onze grote en eeuwige hoop.

Door het offer van Jezus Christus bevredigt het plan van barmhartigheid de eisen van de
gerechtigheid [zie Alma 42:15].’ (‘De gave van genade’, Liahona, mei 2015, 108.)

• Waarom is de rechtschapenheid van iemand niet genoeg om aan ‘de eisen van
de gerechtigheid’ te voldoen en het eeuwig leven te verkrijgen? (Hoewel wij
uiteindelijk kunnen leren volmaakt volgens de geboden te leven, heeft behalve
de Heiland niemand een volmaakt leven geleid [zie Romeinen 3:23]. Hoewel
wij kunnen stoppen met zondigen, kunnen wij noch de schade, noch de
schuldgevoelens van onze vroegere daden uitwissen. Daarom hebben wij de
verzoening en genade nodig.)

Herinner de cursisten eraan dat hoewel wij alleen door de verdiensten,
barmhartigheid en genade van Jezus Christus worden gered, de profeten in het
Boek van Mormon ons hebben geleerd wat wij horen te doen om de verlossende
macht van de Heiland te gebruiken.

Vraag een cursist Mosiah 4:6–8 voor te lezen en laat de klas opletten wat wij
volgens koning Benjamin moeten doen om door de verzoening van Jezus Christus
verlossing te ontvangen.

• Wat moeten we volgens koning Benjamin doen om door de verzoening
verlossing te ontvangen? (Kennis van God en de verzoening verkrijgen, ons
vertrouwen in God stellen, nauwgezet de geboden onderhouden en trouw tot
het eind van ons leven volharden.)

Vraag de cursisten 2 Nephi 25:23 te lezen.

• Welke leerstelling onderwees Nephi betreffende ons heil? (De cursisten dienen
de volgende leerstelling te benoemen: dankzij Jezus Christus kunnen wij, na
alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered. Verduidelijk dat
wij alleen door Jezus Christus heilig kunnen worden en zoals onze Vader in de
hemel worden.)
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Laat een cursist de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson (1899–1994)
voorlezen om deze leer te verduidelijken:

‘“Na alles wat wij kunnen doen” betekent ons uiterste best doen. Ook: zijn
geboden naleven.

“Na alles wat wij kunnen doen” omvat ook onze naaste liefhebben en bidden
voor hen die ons als hun vijand beschouwen. Het betekent de naakten kleden, de
hongerigen voeden, de zieken bezoeken en “hun te hulp komen die [onze] hulp
nodig hebben” (Mosiah 4:16) — ons indachtig zijn dat wat wij voor één van de

minste van Gods kinderen doen, wij het voor Hem hebben gedaan.

“Na alles wat wij kunnen doen” betekent een kuis, zuiver en rein leven leiden, uiterst eerlijk zijn
in al onze handelingen en anderen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden.’ (Zie
‘Verlossing door Jezus Christus na alles wat wij kunnen doen’, De Ster, december 1988, 6.)

• Hoe hebt u ondervonden dat de genade van de Heiland u heeft geholpen met
wat u zelf niet kon als u uw uiterste best deed om tot Hem te komen?

Gebruik de volgende uitspraak, ook van president Ezra Taft Benson, om de
cursisten alvorens te antwoorden te laten nadenken over deze vraag:

‘Als kerk zijn wij het eens met Nephi, die heeft gezegd: “wij weten dat wij, na
alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered” (2 Nephi 25:23). […]

Uit genade heeft de Heiland zijn zoenoffer volbracht zodat de hele mensheid
onsterfelijk kon worden.

Uit genade en door geloof in zijn zoenoffer, alsmede door ons te bekeren,
ontvangen wij de kracht om datgene te doen wat noodzakelijk is en wat we niet

uit eigen kracht kunnen volbrengen.

Uit genade ontvangen we zegeningen en geestelijke kracht die ons, mits we volharden tot het
einde, het eeuwig leven zullen brengen.

Door zijn genade gaat onze persoonlijkheid meer op zijn goddelijke persoonlijkheid lijken.’(Zie
‘Verlossing door Jezus Christus na alles wat wij kunnen doen’, 6.)

• Hoe kunnen wij onze dankbaarheid tonen voor wat Jezus Christus mogelijk
heeft gemaakt?

Getuig dat wij alleen middels de genade die mogelijk is gemaakt door de
verzoening van Jezus Christus de gevolgen van de val van Adam en Eva kunnen
overwinnen, vergiffenis van zonden krijgen, onvolmaaktheden overwinnen en
vooruitgang naar de volmaking kunnen maken. Moedig de cursisten aan om na te
denken of ze al het mogelijke doen om de zegeningen van de genade van de Heer
te ontvangen.

2 Nephi 31:2, 10–21; 3 Nephi 11:31–40; 3 Nephi 27:13–22
De leer van Christus
Zet de volgende verwijzingen op het bord:
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2 Nephi 31:2, 10–21

3 Nephi 11:31–40

3 Nephi 27:13–22

Laat een eerste groep 2 Nephi 31:2, 10–21 bestuderen; laat een tweede groep
3 Nephi 11:31–40 bestuderen; en laat een derde groep 3 Nephi 27:13–22
bestuderen. Verduidelijk vóór de cursisten beginnen dat deze passages de termen
‘leer van Christus’, ‘mijn leer’ of ‘mijn evangelie’ bevatten. Leg uit dat de leer of het
evangelie van Christus bestaat uit wat Jezus Christus heeft gedaan en blijft doen
om ons dichter tot onze Vader te laten komen. Het bestaat ook uit de dingen die
we moeten doen om de zegeningen van de verzoening van Jezus Christus te
ontvangen. Vraag iedere groep om in de hun toegewezen verzen op te zoeken en
markeren wat er staat over de leer van Christus — wat Christus gedaan heeft en
wat wij behoren te doen.

Als de cursisten enkele minuten de tijd hebben gehad om de passages te
bestuderen, vraag hen dan hun bevindingen naast elke verwijzing op het bord te
vermelden. Vraag dan:

• Wat heeft Jezus gedaan om ons dichter tot onze Vader te laten komen?

• Wat behoren we onder meer te doen om de zegeningen van de verzoening van
Jezus Christus te ontvangen? (Wij moeten geloof hebben, ons bekeren, ons
laten dopen, de gave van de Heilige Geest ontvangen, tot het einde volharden
en persoonlijke openbaring gehoorzamen.)

• Hoe zou u uitleggen van welk belang het is om de leer of het evangelie van
Jezus Christus na te leven? (De cursisten horen een beginsel zoals het volgende
te benoemen: als wij volgens de leer van Christus leven, kunnen wij de
zegeningen van de verzoening en het eeuwige leven ontvangen.)

Overweeg, afhankelijk van de behoeften van de cursisten, vragen als de volgende
te stellen om hen de gelezen Schriftteksten verder te laten analyseren:

• Welke zinsnede uit 2 Nephi 31:20 heeft een bijzondere betekenis voor je en hoe
draagt het ertoe bij dat je de zegeningen van de verzoening ontvangt?

• Wat betekent het om ‘met vuur’ gedoopt te worden, zoals in 2 Nephi 31:13–14,
17 staat? (Iemand ontvangt vergeving van zonden en wordt door de Heilige
Geest gereinigd.)

• Waarom is het volgens 3 Nephi 11:39–40 zo belangrijk dat iedereen de leer van
Christus aanvaardt? (U kunt eventueel de cursisten vragen om een
kruisverwijzing te maken van deze tekst en Helaman 5:12.)

• Wat gebeurt er volgens 3 Nephi 27:14–16 met ons als we volgens de leer of het
evangelie van Christus leven?

Besluit met de volgende uitspraak uit Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk te tonen. Vraag uw cursisten het te lezen en te letten op wijzen
waarop de leer van Christus naleven hen levenslang tot zegen kan zijn.
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‘Personen en gezinnen gaan Christus volgen als zij geloof in Hem oefenen en zich van hun
zonden bekeren. Zij ontvangen vergeving van hun zonden als ze zich laten dopen en de gave van
de Heilige Geest ontvangen van iemand die het gezag van God bezit om deze verordeningen te
verrichten. Daarna volharden ze tot het einde, met anderen woorden, dan blijven ze de rest van
hun leven geloof in Jezus Christus oefenen, zich bekeren en hun verbonden hernieuwen. Dat zijn
geen stappen die zij slechts eenmaal in hun leven zetten; nee, neemt men die stappen
herhaaldelijk, dan worden die beginselen een levenspatroon dat de moeite waard is. Dat is
eigenlijk de enige levenswijze die gewetensrust voortbrengt en de kinderen van onze hemelse
Vader in staat stelt om in zijn tegenwoordigheid terug te keren.’ (Predik mijn evangelie [2004],
6.)

• Hoe is het naleven van de leer van Christus ‘een levenspatroon dat de moeite
waard is’ voor u geworden?

Vraag de cursisten na te denken over hoe goed zij de leer van Christus naleven.
Vraag hun te denken over wat zij kunnen verbeteren om de zegeningen te
verkrijgen.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 2:6–9; 25:23; 31:2–21; Mosiah 4:6–8; 3 Nephi 11:31–40; 27:13–22.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De gave van genade’, Liahona, mei 2015, 107–110.
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LES 9

‘Zoek het koninkrijk
van God’

Inleiding
Toen de profeet Jakob van het Boek van Mormon zijn volk
aanmoedigde het koninkrijk van God te zoeken (zie Jakob
2:18), deed hij dat op een moment dat de zonden van
hoogmoed, liefde voor rijkdommen, en onzedelijkheid een
groot probleem vormden. Deze zonden zijn een bedreiging

voor de eensgezindheid en vooruitgang van Gods koninkrijk
op aarde. Het koninkrijk van God zoeken, betekent de
naleving van het evangelie de hoogste prioriteit geven. Deze
les zal de cursisten aanzetten om hun zonden te verzaken en
het koninkrijk van God ijveriger te zoeken.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘Hoogmoed en het priesterschap’, Liahona, november

2010, 55–58.

• ‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’, hoofdstuk 14 uit
Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball (2006), 161–170.

• ‘Het grote gebod — de Heer liefhebben’, hoofdstuk 1 in Leringen van
kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 39–47.

Onderwijsideeën
Alma 7:14–16, 19, 21–24
Het Boek van Mormon leert ons om het pad naar Gods koninkrijk te volgen
Vraag de cursisten na te denken over zaken die regelmatig gecontroleerd dienen te
worden om een goede werking te garanderen (bijvoorbeeld, de olie controleren van
een auto of de batterijen van een rookdetector of voor controle naar een dokter of
tandarts gaan).

• Wat zijn de voordelen van deze regelmatige controles? (Wij kunnen problemen
verhelpen en problemen of gevaren in de toekomst voorkomen.)

Leg uit dat wij zo ook consistent de toestand van ons geestelijk leven moeten
bekijken om de zwakheden te beoordelen en gevaar te vermijden.

Vertel de cursisten dat toen Alma de jonge als hogepriester diende, hij de kerkleden
in Gideon bezocht en hen ertoe aanzette om hun geestelijke gesteldheid te
beoordelen. Vraag de cursisten Alma 7:19 in stilte te lezen en op de geestelijke
gesteldheid van het volk uit Gideon te letten.

• Hoe heeft Alma de geestelijke toestand van het volk van Gideon beschreven?
(Het volk bevond zich ‘op het pad dat naar het koninkrijk van God voert’.)

Leg uit dat het ‘koninkrijk van God’ op zijn minst twee afzonderlijke betekenissen
heeft — een aardse en een celestiale. Vraag een cursist om het volgende citaat van
ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf Apostelen
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voor te lezen en verduidelijk dat in Alma 7:19 ‘het koninkrijk van God’ naar het
celestiale koninkrijk verwijst:

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zoals die nu
georganiseerd is, is het koninkrijk van God op aarde. […] In de eeuwige
werelden, is het celestiale koninkrijk het koninkrijk van God. […] Het evangelie
heeft als doel de mens voor te bereiden op een erfdeel in het celestiale koninkrijk
van God.’ (Mormon Doctrine, 2e editie [1966], 415–417.)

Vraag de cursisten Alma 7:14–16 te lezen en te letten op wat Alma zijn volk
opdroeg opdat zij het eeuwige leven konden beërven.

• Waarom vroeg Alma volgens u de mensen zich te bekeren hoewel zij zich al op
het pad van de gerechtigheid bevonden? (Het volk van Gideon moest op het
pad van de gerechtigheid blijven.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Alma 7:21–24 voor te lezen. Vraag
de klas te letten op daden en eigenschappen die ons helpen om het koninkrijk van
God te beërven.

• Wat moeten we doen en wat moeten we zijn om het pad te volgen dat ons naar
het koninkrijk van God voert? Vat de antwoorden van de cursisten samen door
het volgende beginsel op het bord te zetten: ( Door de beginselen van het
evangelie na te leven, volgen we het pad naar het koninkrijk van God.)

Vraag de cursisten na te denken hoe hun daden hen in staat stellen om meer zoals
Jezus Christus te worden en vooruitgang op de weg naar het koninkrijk van God te
maken. Vraag hen hoe ze hun huidige vooruitgang inschatten.

1 Nephi 10:21; 2 Nephi 9:39; Jakob 2:12–14, 20–28; 3:10–12; Mosiah
2:20–25; 4:13, 21–26; 3 Nephi 12:27–30
Liefde voor rijkdommen, hoogmoed en onzedelijkheid weerhouden ons ervan om het
koninkrijk van God te zoeken
Verduidelijk dat de profeten van God door het hele Boek van Mormon heen het
volk hebben gewaarschuwd voor zonde. Bijvoorbeeld werd Jakob door God
opgedragen om zijn volk te berispen voor zonden die ‘gruwelijk voor God’ waren
(Jakob 2:5).

Schrijf de volgende verwijzingen op het bord: Jakob 2:12–14, Jakob 2:20–21 en
Jakob 2:23–28. Vraag de cursisten deze passages vluchtig door te lezen en op de
zonden te letten die Jakob heeft vermeld. Stel voor aan de cursisten dat zij woorden
of zinsneden markeren die deze zonden beschrijven. Vraag de cursisten na verloop
van voldoende tijd naar de zonden die Jakob in de passages besprak. Schrijf elke
zonde die zij benoemen als volgt boven de bijbehorende verwijzing op het bord:
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Liefde voor rijkdommen Hoogmoed Onzedelijkheid

Jakob 2:12–14 Jakob 2:20–21 Jakob 2:23–28

Laat een cursist Jakob 3:10–12 voorlezen en vraag de klas te letten op woorden en
zinsneden die Jakob gebruikte om de ernst van de zonden van het volk aan
te duiden.

• Welke woorden of zinsneden tonen de ernst van de zonden van het volk aan?

• Jakob gebruikte de zinsnede ‘de vreselijke gevolgen’ van zonde (Jakob 3:12).
Vraag de cursisten Jakob 3:12 met 2 Nephi 9:39 en 1 Nephi 10:21 te vergelijken.
Vraag een cursist om die verzen voor te lezen. Laat de klas letten op
bijkomende gevolgen van zonde. Vraag de klas een waarheid uit deze passages
te benoemen over hoe zonden zoals hoogmoed, onzedelijkheid en de liefde
voor rijkdommen iemand kunnen beïnvloeden die het koninkrijk van God
zoekt. (De cursisten horen een waarheid te noemen met een strekking zoals:
zonde leidt tot de geestelijke dood en verhindert ons het koninkrijk van
God in te gaan.)

Voeg de volgende Schriftuurplaatsen op het bord toe:

Liefde voor rijkdommen Hoogmoed Onzedelijkheid

Jakob 2:12–14

Mosiah 4:13, 21–26

Jakob 2:20–21

Mosiah 2:20–25

Jakob 2:23–28

3 Nephi 12:27–30

Vraag de cursisten een van de nieuwe passages te kiezen en te lezen. Vraag hen
hoe ze de zonden van liefde voor rijkdommen, hoogmoed en onzedelijkheid
kunnen vermijden. Geef de cursisten voldoende tijd en vraag ze dan naar hun
bevindingen.

• Hoe helpt de raad deze passages op te volgen een lid van de kerk om het
koninkrijk van God te zoeken en de kerk van de Heer op deze aarde te
versterken?

Mattheüs 6:33; Jakob 2:17–19
Wij dienen vóór alles het koninkrijk Gods te zoeken
Verduidelijk dat Jakob zijn volk niet alleen waarschuwde voor de liefde voor
rijkdommen, hoogmoed en onzedelijkheid, maar ze ook de raad gaf om hun
onrechtvaardige verlangens te overwinnen. Vraag een cursist Jacob 2:17–19 hardop
voor te lezen terwijl de klas let op de raad die Jakob gaf.
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• Wat kunnen wij van de raad van Jakob leren waarmee wij zonde kunnen
vermijden? (De cursisten dienen het volgende te vinden: God heeft ons
bevolen vóór alles het koninkrijk Gods te zoeken.)

• Wat betekent voor u ‘vóór alles het koninkrijk Gods te zoeken’?

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

‘Wanneer wij God op de eerste plaats zetten, krijgt al het andere automatisch zijn
juiste plaats of het verdwijnt uit ons leven. De aanspraken die er gemaakt
worden op onze liefde, de eisen die er gesteld worden aan onze tijd, de belangen
die wij nastreven en de volgorde van onze prioriteiten — onze liefde voor de
Heer zal ze bepalen.’ (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson [2014], 42.)

• Wat zijn enkele voorbeelden van zaken die ‘automatisch [hun] juiste plaats
[krijgen] of [ze] verdwijn[en] uit ons leven’ wanneer wij God op de eerste plaats
stellen?

• Wat is een voorbeeld van iets dat de juiste plaats heeft gekregen of uit uw leven
is verdwenen nadat u onze hemelse Vader en zijn koninkrijk op de eerste plaats
hebt gesteld?

• Wat is het effect van God op de eerste plaats stellen als wij worden verleid door
hoogmoed, liefde voor rijkdommen, onzedelijkheid of andere zonden?

Laat een cursist Mattheüs 6:33 voorlezen. Vertel de cursisten dat de Bijbelvertaling
van Joseph Smith het volgende vermeldt: ‘Daarom, zoek niet de dingen van deze
wereld, maar streef er eerst naar het koninkrijk van God op te bouwen en zijn
gerechtigheid te vestigen, en al deze dingen zullen u toegevoegd worden’
(Bijbelvertaling van Joseph Smith, Mattheüs 6:38 [in Mattheüs 6:33, voetnoot a]).

Toon het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Streef [er]naar […] eerst het koninkrijk van God opbouwen [wat] betekent dat
God en zijn werk onze eerste prioriteit zijn. Het werk van God is de
onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen (zie
Mozes 1:39), en alles wat daarmee te maken heeft. […] Al het andere is minder
belangrijk. […] Iemand heeft gezegd: “Als we het koninkrijk Gods niet op de
eerste plaats zetten, zal het uiteindelijk niet uitmaken wat we ervoor in de plaats

hebben gekozen.’ (‘Focus en prioriteiten’, Liahona, juli 2001, 100–101.)

• Hoe kan een jongvolwassen lid van de kerk ‘het koninkrijk van God
opbouwen’?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen:
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‘Door voor [Gods] koninkrijk te kiezen, onderscheiden wij ons van de wereld,
zonder ons te isoleren. Onze kleding is fatsoenlijk, onze gedachten zijn rein, onze
taal is netjes. De films en televisieprogramma’s die we bekijken, de muziek
waarnaar we luisteren, de boeken, tijdschriften en kranten die we lezen, zijn
opbouwend. We kiezen vrienden die achter onze eeuwige doelen staan, en we
behandelen anderen vriendelijk. We mijden de ondeugden van onzedelijkheid,

gokken, tabak, drank en drugs. Onze zondagse activiteiten weerspiegelen het gebod van God om
de sabbatdag te gedenken en heilig te houden. We volgen het voorbeeld van Jezus Christus door
de manier waarop we anderen behandelen. We leven dusdanig dat we het waardig zijn om het
huis van de Heer te betreden.’ (Zie ‘Het doopverbond: in het koninkrijk en van het koninkrijk zijn’,
Liahona, januari 2001, 9.)

• Op welke manieren kan het koninkrijk van God zoeken elk aspect van ons
leven ingrijpend beïnvloeden?

• Hoe heeft het koninkrijk van God zoeken uw leven, of het leven van een
familielid of kennis beïnvloed?

Moedig de cursisten aan te bedenken wat ze kunnen doen om voortdurend het
koninkrijk van God te zoeken. Moedig hen aan naar de influisteringen van de
Geest te luisteren en op te schrijven wat zij willen doen. Getuig van de zegeningen
die komen van God op de eerste plaats te zetten.

Leesstof voor de cursisten
• Mattheüs 6:33; Jakob 2:12–28; 3:10–12; Mosiah 2:20–25; 4:13, 21–26; Alma

7:14–16, 19, 21–24; 3 Nephi 12:27–30.

• ‘Het grote gebod — de Heer liefhebben’, hoofdstuk 1 in Leringen van
kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 39–47.
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LES 10

Gebed en openbaring
Inleiding
Het gebed is een heilig voorrecht en gebod waarmee we met
onze liefhebbende, hemelse Vader kunnen communiceren. Hij
hoort en verhoort onze gebeden. Wie ijverig naar de leiding
van de Heer streeft, kan met persoonlijke openbaring

gezegend worden. Deze les licht toe wat wij ter
voorbereiding van ons hart en ons verstand kunnen doen om
antwoord op onze gebeden te ontvangen.

Achtergrondinformatie
• Boyd K. Packer, ‘De lamp des Heren’, De Ster, december 1988, 32–37.

• Richard G. Scott, ‘Hoe u voor uzelf openbaring en inspiratie ontvangt’, Liahona,
mei 2012, 45–47.

• David A. Bednar, ‘De geest van openbaring’, Liahona, mei 2011, 87–90.

Onderwijsideeën
2 Nephi 32:8–9; 3 Nephi 14:7–11
God luistert naar onze gebeden
Vraag de cursisten enkele manieren waarop we door technologie met anderen
kunnen communiceren. Zet de antwoorden van de cursisten op het bord.

• Hoewel technologie ons in staat stelt om met bijna iedereen te communiceren,
vinden we het soms toch moeilijk om doeltreffend met onze hemelse Vader te
communiceren. Waarom?

Laat een cursist 3 Nephi 14:7–11 voorlezen terwijl de klas let op wat de Heiland zei
over de bereidheid van onze hemelse Vader om onze gebeden te verhoren.

• Welk beginsel onderwees de Heiland over de bereidheid van onze hemelse
Vader om onze gebeden te verhoren? (In de antwoorden van de cursisten dient
het volgende beginsel naar voren te komen: onze hemelse Vader hoort en
verhoort ons als we vragen, zoeken en kloppen.)

Lees het volgende citaat van president James E. Faust (1920–2007) van het Eerste
Presidium voor om de cursisten een beter begrip van dit beginsel bij te brengen:

‘Geen enkel aards gezag kan ons verhinderen onze Schepper te benaderen. Er
kan nooit een mechanisch of elektronisch defect optreden als we bidden. We
kunnen elke dag zo vaak en zo lang bidden als we willen. We kunnen zoveel
vragen als we willen. We hoeven niet via een secretaris een afspraak te maken
om de troon van goedertierenheid te bereiken. Hij is altijd en overal bereikbaar.’
(De reddingslijn van het gebed, Liahona, juli 2002, 62.)

• Wat kunt u zeggen tegen mensen die niet vaak bidden omdat ze niet geloven
dat God hun gebeden niet zal horen of verhoren?
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Vraag een cursist 2 Nephi 32:8–9 voor te lezen en laat de klas letten op wat Nephi
onderwees over het gebed. U kunt eventueel vragen zoals deze stellen:

• Wat houdt het in dat je ‘altijd moet bidden’?

• Ken je iemand die altijd bidt? Hoe is die persoon daardoor gezegend?

• Wat wil het zeggen dat de Heer onze inspanningen voor het welzijn van onze
ziel zal ‘heiligen’ als je om zijn hulp bidt? (Het kan nuttig zijn om duidelijk te
maken dat iets heiligen betekent dat je het wijdt aan een speciaal of heilig doel,
of het heilig maakt.)

Moedig de cursisten aan om altijd ijverig te bidden. Verzeker hen dat onze hemelse
Vader naar hun gebeden luistert en dat Hij hen graag wil zegenen.

1 Nephi 10:17–19; 15:1–3, 7–11; Jakob 4:6; Alma 26:22
Alle volgelingen van Jezus Christus kunnen persoonlijke openbaring ontvangen
Laat de cursisten enkele vragen of omstandigheden opsommen waarvoor een
jongvolwassene misschien openbaring van God wil ontvangen.

Herinner de cursisten aan Lehi’s droom van de boom des levens en wijs erop dat
Nephi, toen hij over de geïnspireerde droom hoorde, er meer over te weten wilde
komen. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 1 Nephi 10:17–19 voor te
lezen. Vraag de klas wat deze verzen ons leren over openbaring, en wie er recht
op heeft.

• Wat staat er in deze teksten over persoonlijke openbaring? (Zorg ervoor dat de
volgende waarheid wordt benoemd: door de macht van de Heilige Geest
openbaart God waarheid aan allen die er ijverig naar zoeken.)

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

‘[De geest van openbaring] is niet beperkt tot de presiderende autoriteiten van de
kerk, maar is weggelegd en dient werkzaam te zijn voor alle mannen, vrouwen
en kinderen die de leeftijd van verantwoordelijkheid bereiken en heilige
verbonden sluiten. Oprecht verlangen en getrouwheid nodigen de geest van
openbaring in ons leven uit.’ (David A. Bednar, ‘De geest van openbaring’,
Liahona, mei 2011, 87.)

• Waarom vindt u dit inzicht van ouderling Bednar bemoedigend?

Leg uit dat Nephi door zijn verlangen, zijn getrouwheid en zijn geloof ook een
visioen ontving over de boom des levens (zie 1 Nephi 11–14). Wijs er eveneens op
dat de reactie van Laman en Lemuel op het visioen van hun vader heel anders was
dan die van Nephi. Vraag twee cursisten 1 Nephi 15:1–3, 7–9 voor te lezen en vraag
de klas mee te lezen, en te bedenken wat zij van deze verzen leren.

• Wat is voor u het belangrijkste in deze verzen?

Laat een andere cursist 1 Nephi 15:10–11 voorlezen. Wijs de cursisten er eventueel
op dat vers 11 een voorbeeld is van een ‘als-dan’-stelling in de Schriften. Schrijf het
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volgende op het bord en vraag de cursisten hoe zij de zin zouden vervolledigen,
gebaseerd op wat zij in verzen 10–11 hebben gelezen:

Als ____________________, dan ____________________.

Vraag de cursisten om 1 Nephi 15:11 met Alma 26:22 te vergelijken en vraag dan:

• Hoe kun je wat er in 1 Nephi 15:10–11 en Alma 26:22 staat, gebruiken om
iemand te leren hoe hij of zij antwoord op zijn of haar gebed kan krijgen?

Laat een cursist Jacob 4:6 voorlezen en vraag de klas te letten op wat het volk van
Jakob deed, naast in geloof te vragen om zich voor openbaring open te stellen. U
kunt uitleggen dat ‘onderzoeken wij de profeten’ betekent de woorden van de
profeten in de Schriften te lezen.

• Hoe denkt u dat het bestuderen van de woorden van zowel de oude als de
hedendaagse profeten ertoe kan leiden openbaring van de Heer te ontvangen?

Laat het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf
Apostelen zien en lees het voor:

‘Als we met God willen spreken, bidden we. En als we willen dat Hij tot ons
spreekt, doorzoeken we de Schriften; want zijn woorden worden door […] zijn
profeten gesproken. Vervolgens onderwijst Hij ons als wij luisteren naar de
ingevingen van de Heilige Geest.

‘Als u zijn stem niet onlangs tot u hebt horen spreken, wendt u dan met nieuwe
ogen en oren tot de Schriften. Zij zijn onze geestelijke reddingslijn.’ (‘De heilige

Schriften: de macht Gods voor ons heil’, Liahona, november 2006, 26–27.)

Laat de cursisten aan moeilijkheden of een beslissing denken waar ze momenteel
mee te maken hebben. Vraag hun of ze al biddend bij de Heer navraag hebben
gedaan en de Schriften op antwoorden hebben doorzocht.

Om de cursisten voorbeelden te geven van de manieren waarop de Heer ons
persoonlijke openbaring geeft, schrijft u de volgende Schriftverwijzingen op
het bord.

1 Nephi 4:6

1 Nephi 8:2

Jakob 7:5

Enos 1:10

Helaman 13:5

3 Nephi 11:3
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Wijs elke tekst aan enkele cursisten toe. Vraag ze de toegewezen passage te lezen
en een manier te zoeken waarop God persoonlijke openbaring aan zijn kinderen
geeft. Laat de cursisten vertellen wat ze hebben gevonden. Rekening houdend met
de behoeften van uw cursisten, kunt u de volgende uitspraken van president Boyd
K. Packer (1924–2015) en ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen voorlezen:

‘De Geest vraagt niet om onze aandacht door te schreeuwen of ons hard door
elkaar te schudden. In plaats daarvan fluistert Hij. Hij raakt ons zo zacht aan dat
we Hem misschien niet eens voelen als we door andere zaken in beslag worden
genomen. […]

‘Soms oefent de Geest net voldoende druk uit om onze aandacht te trekken.
Maar meestal, als we niet openstaan voor die zachte influistering, zal de Geest

zich terugtrekken en wachten tot we weer openstaan en luisteren, en op onze eigen manier
zeggen, net als Samuel vanouds: “Spreek [Heer], want uw dienaar luistert” (1 Samuel 3:10)’.(‘De
lamp des Heren’, De Ster, december 1988, 32–37.)

‘Maar we krijgen zijn antwoorden zelden meteen als we op onze knieën bidden,
ook niet als we om een onmiddellijk antwoord vragen. Hij zal ons echter wel op
rustige momenten inspireren, als de Geest het beste tot ons verstand en ons hart
kan doordringen. Vandaar dat u ruimte moet maken voor rustige momenten
waarop u openstaat voor onderwijs en sterking’ (‘De goddelijke gave van het
gebed gebruiken.’, Liahona, mei 2007, 9.)

Herinner de cursisten eraan dat we niet kiezen hoe God de waarheid aan ons
openbaart, maar als we in geloof handelen, zijn we in ons hart en ons verstand
beter voorbereid om openbaring te ontvangen. Vraag enkele cursisten hoe zij
persoonlijke openbaring hebben ontvangen (als de ervaring niet te persoonlijk of te
heilig was).

1 Nephi 18:1–3; 2 Nephi 28:30; Alma 12:9–11
Ontvangen van en handelen naar persoonlijke openbaring
Vraag de cursisten om 2 Nephi 28:30 met Alma 12:9–11 in stilte te vergelijken en de
beginselen te benoemen die het mogelijk maken meer persoonlijke openbaring te
ontvangen.

• Wat leren deze passages ons dat ons helpt om meer persoonlijke openbaring te
ontvangen? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient de
volgende beginselen te omvatten: de Heer openbaart waarheden aan ons als
we ijverig aandacht schenken aan zijn woorden. Openbaring komt vaak
regel op regel.)

• Waarom wil de Heer dat wij hem gehoorzamen in wat Hij al aan ons heeft
geopenbaard voor Hij nog meer kennis openbaart?

• Wat betekent het dat wij openbaring ‘regel op regel’ ontvangen?
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Als de tijd het toestaat, kunt u 1 Nephi 18:1–3 met de klas bespreken om te tonen
hoe Nephi stap voor stap openbaring kreeg om een schip te leren bouwen.

Toon de volgende uitspraak van ouderling David A. Bednar en laat een cursist die
voorlezen:

‘Openbaring komt meestal na verloop van tijd in kleine stapjes, op basis van ons
verlangen, onze getrouwheid en onze voorbereiding. Dergelijke boodschappen
van onze hemelse Vader vormen zich geleidelijk op onze ziel “als dauw uit de
hemel” (LV 121:45). Dit patroon van openbaring is eerder regel dan
uitzondering.’ (De geest van openbaring, 88.)

• Als u terugblikt op uw leven, hoe heeft de Heer u gaandeweg geleid om een
beslissing te nemen of als u Hem om kennis vroeg?

Besluit de les door de volgende uitspraak van president Thomas S. Monson te laten
zien en vraag een cursist die voor te lezen:

‘Voor iemand die de raad om altijd te bidden naast zich neer heeft gelegd, is er
geen beter moment om ermee te beginnen dan nu. William Cowper heeft
verklaard: “De duivel beeft als hij de zwakste heilige op zijn knieën ziet liggen”
[‘Exhortation to Prayer,’ in Olney Hymns].’ (Een koninklijk priesterschap, Liahona,
november 2007, 61.)

Laat de cursisten nadenken over de inspanning die zij in hun dagelijkse leven
momenteel voor het gebed leveren. Moedig hen aan de beginselen te volgen die in
de les zijn besproken om door gebed en Schriftstudie meer persoonlijke
openbaring te ontvangen. Vraag de cursisten te bespreken hoe ze weten dat onze
hemelse Vader gebeden beantwoordt. Getuig dat onze liefhebbende, hemelse
Vader ons zal inspireren met begrip en leiding als wij ons erop voorbereiden om die
te ontvangen.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 10:17–19; 15:1–3, 7–11; 18:1–3; 2 Nephi 28:30; 32:8–9; Jakob 4:6; Alma

12:9–11; 26:22; 3 Nephi 14:7–11.

• David A. Bednar, ‘De geest van openbaring’, Liahona, mei 2011, 87–90.
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LES 11

Ons beschermen tegen de
valse leerstellingen van de
laatste dagen

Inleiding
Het Boek van Mormon bevat niet alleen ‘de volheid van het
evangelie van Jezus Christus’ (LV 20:9) maar beschermt
volgelingen van Christus bovendien tegen de valse leringen
en ideeën die in de laatste dagen bestaan. Dit wordt
bewerkstelligd door de vijanden van Christus te ontmaskeren

en aan te geven welke valse leerstellingen zij verspreiden. Als
de cursisten verslagen over valse leraren in het Boek van
Mormon bestuderen, leren zij de waarheden van het
evangelie van de verkeerde ideeën van de wereld te
onderscheiden.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘Niet misleid worden’, Liahona, november 2004, 43–46.

• Dallin H. Oaks, ‘Zoals iemand in zijn hart bedacht heeft’ (Een avond met
ouderling Dallin H. Oaks, 8 februari 2013), lds.org/broadcasts.

• Neil L. Andersen, ‘Geestelijke wervelwinden’, Liahona, mei 2014, 18–21.

Onderwijsideeën
2 Nephi 28:3–9, 12–15; Jakob 7:1–12; Alma 1:2–6; 30:12–18, 39–44;
Mattheüs naar Joseph Smith 1:22
Valse leerstellingen herkennen en ons ertegen beschermen
Laat de cursisten nadenken over de verschillende meningen in de wereld
aangaande onderwerpen zoals: de waarheid Gods versus moreel relativisme (de
gedachte dat er geen universeel goed of kwaad is), godsdienstvrijheid versus de
rechten van groepen met een bijzonder doel, en het recht op abortus versus het
recht op leven. U kunt de onderwerpen tijdens de bespreking op het bord noteren.
Gun de cursisten enkele ogenblikken zodat zij kunnen bespreken waarom wij erop
moeten letten dat wij juiste denkbeelden omarmen.

Leg uit dat Jezus Christus aan het einde van zijn leven profeteerde over de
geestelijke gevaren in de laatste dagen. Laat een cursist Mattheüs naar Joseph
Smith 1:22 voorlezen. U wilt misschien duidelijk maken dat de zinsnede ‘die
volgens het verbond de uitverkorenen zijn’ naar leden van de Kerk van Jezus
Christus verwijst.

• Welk bedreiging vormen ‘valse christussen ’ en ‘valse profeten’ in onze tijd?

Toon de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson (1899–1994) en lees
ze voor:
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‘Het Boek van Mormon ontmaskert de vijanden van Christus. Het weerlegt valse
leerstellingen en legt geschillen bij. (Zie 2 Nephi 3:12.) [Het versterkt de nederige
volgelingen van Christus tegen de kwade plannen, methoden en leerstellingen
van de duivel in onze tijd. De afvalligen in het Boek van Mormon zijn te
vergelijken met die van tegenwoordig. Met zijn oneindige voorkennis heeft God
het Boek van Mormon zo samengesteld dat wij kunnen herkennen en weten hoe

we de valse educatieve, politieke, religieuze en filosofische denkbeelden van onze tijd kunnen
bestrijden.’ (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson (2014), 140–141.)

• Wat vermeldt deze stelling over onze bescherming tegen valse leringen als wij
het Boek van Mormon bestuderen? (Zorg ervoor dat de cursisten het volgende
beginsel begrijpen: Bestuderen we het Boek van Mormon en passen we de
leringen uit het boek toe, dan worden we gesterkt tegen de invloed van de
duivel en de valse leringen en denkbeelden in onze tijd.)

• Welk voordeel biedt het om de strategieën van Satan al te kennen voor u ze in
de praktijk ondervindt?

Vraag enkele cursisten om de beurt een stukje uit 2 Nephi 28:3–9 hardop voor te
lezen terwijl de klas op valse denkbeelden let waarvan Nephi heeft gezegd dat die
in onze tijd zouden bestaan. Moedig de cursisten aan om belangrijke woorden en
zinsneden te markeren. Laat een aantal cursisten vertellen wat ze hebben
opgeschreven en vraag dan:

• Wat zijn enkele hedendaagse voorbeelden van die valse denkbeelden?
(Mogelijke voorbeelden: moreel relativisme, de overtuiging dat God, vanwege
zijn grote liefde voor ons, zonde niet zal bestraffen; en vooroordelen tegen
christenen, die vaak als bekrompen of fanatiek worden beschouwd.)

Lees het volgende citaat van ouderling Russell M. Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor om de cursisten in staat te stellen deze vraag te
beantwoorden: Vraag de cursisten te letten op valse leringen die zij al zijn
tegengekomen.

Valse profeten en leraren zijn mensen die beweren dat de profeet Joseph Smith
een onbetrouwbare oplichter was; zij zetten vraagtekens bij het eerste visioen. Zij
beweren dat het Boek van Mormon en andere canonieke boeken geen oude
schriftuurlijke verslagen zijn. Ze proberen de aard van God opnieuw te definiëren,
en ontkennen dat God openbaringen heeft gegeven en aan zijn geordende
profeten openbaringen zal blijven geven. […]

Maar wat waarschijnlijk nog het ergste is, zij verloochenen de opstanding en de verzoening van
Christus, en beweren dat geen enkele God ons kan redden. Ze verwerpen de behoefte aan een
Heiland. In het kort proberen deze lasteraars de leerstellingen van de kerk opnieuw te
interpreteren zodat ze in hun eigen kraampje te pas komen. En ondertussen verloochenen ze
Christus en zijn Messiaanse rol.

Valse profeten en valse leraren zijn ook mensen die verandering proberen aan te brengen in de
door God gegeven, en door de Schriften bevestigde, leer van het huwelijk, het gezin en de
zedelijke reinheid. Zij willen zedelijke reinheid opnieuw definiëren om ontucht, overspel en
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homoseksuele relaties te rechtvaardigen.’ (‘Pas op voor valse profeten en leraren’, Liahona,
januari 2000, 75.)

Vraag de cursisten 2 Nephi 28:12–15 op de gevolgen van het geloven in valse
leringen te doorzoeken.

• Wat zijn enkele gevolgen als men in valse leringen en denkbeelden gelooft?

Toon het volgende citaat van ouderling Ulisses Soares van het presidium der
Zeventig en laat een cursist het voorlezen:

‘We mogen onszelf niet laten verwarren door populaire boodschappen die
makkelijk door de wereld aanvaard worden en de leer en ware beginselen van
het evangelie van Jezus Christus tegenspreken. Veel van die wereldse
boodschappen zijn in feite niets meer dan een poging van de samenleving om
zonde te rechtvaardigen.’ (‘Ja, we kunnen en zullen winnen!’, Liahona, mei
2015, 75.)

• Wat is volgens ouderling Soares het doel van vele van de populaire
boodschappen die het evangelie van Jezus Christus tegenspreken? (Zorg ervoor
dat de cursisten deze waarheid begrijpen: Satan gebruikt valse leringen om
ons tot zonde te verlokken. U kunt verwijzen naar Alma 30:53 voor meer
informatie over deze waarheid.)

Deel de klas op in drie groepjes. Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord en
wijs er een aan elke groep toe: Jakob 7:1–7; Alma 1:2–6; of Alma 30:12–18. Vraag de
cursisten sommige valse leringen van Sherem, Nehor en Korihor te benoemen en
schrijf ze op het bord onder de bijbehorende passage.

Sherem (Jakob 7:1–7) Nehor (Alma 1:2–6) Korihor (Alma 30:12–18)

• Op welke manier beïnvloeden valse leringen en ideeën zoals die op het bord
tegenwoordig kerkleden?

Vraag de cursisten om Jakob 7:5, 8–12 met Alma 30:39–44 te vergelijken teneinde
te zien hoe Jakob en Alma zich tegen de valse leringen van Sherem en Korihor
beschermden. (Noot: vergelijken is een Schriftstudiemethode. De overeenkomsten
‘tussen leringen, mensen of gebeurtenissen opmerken kan evangeliewaarheden
scherper doen uitkomen’ [Het evangelie leren en erin onderwijzen: een handboek voor
leerkrachten en leiders in seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs (2012), 22].)

• Wat beschermde Jakob en Alma tegen valse leringen? (De cursisten behoren
het volgende te noemen: geestelijke ervaringen, kennis van de Schriften, kennis
door de Heilige Geest en een getuigenis van Christus.)
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• Welk beginsel kunnen wij leren uit de antwoorden die Jakob en Alma op de
valse leringen gaven? (Help de cursisten het volgende beginsel te benoemen:
als we op ons getuigenis van Christus vertrouwen en naar de leiding van
de Heilige Geest streven, kunnen we aanvallen op ons geloof weerstaan.)

• Hoe beschermt uw getuigenis u tegen valse leringen of kritiek op uw
overtuigingen?

Moedig de cursisten aan te vertellen wat zij doen om zich te beschermen tegen de
valse leringen die hun geloof in Jezus Christus en zijn herstelde evangelie kunnen
ondermijnen.

2 Nephi 26:29; 3 Nephi 18:24; 27:27
De gevaren van priesterbedrog herkennen
Vertel de cursisten dat er geestelijke gevaren voor de kerk zijn die van leden van de
kerk komen. Vraag een cursist 2 Nephi 26:29 hardop voor te lezen terwijl de klas let
op het geestelijk gevaar dat Nephi beschrijft.

• Wat is priesterbedrog volgens deze passage? (Als mensen het evangelie
prediken om beroemd of rijk te worden in plaats van het eeuwig welzijn van
Gods kinderen te beogen.)

• In welke opzichten kan priesterbedrog voor leden van de kerk een geestelijk
gevaar vormen?

Vraag een cursist de volgende uitspraak van ouderling M. Russell Ballard voor te
lezen om antwoord op deze vragen te geven:

‘Laten we oppassen voor valse profeten en valse leraren, zowel mannen als
vrouwen, die op eigen titel zogenaamde leerstellingen van de kerk verkondigen,
en die hun valse leer prediken en volgelingen proberen te vinden door
symposiums, boeken en tijdschriften te propageren waarvan de inhoud niet
overeenstemt met de leer van de kerk. Pas op voor zulke mensen, die zich door
het geschreven of gesproken woord tegen de ware profeten van God keren, en

die actief volgelingen proberen te vinden, zonder rekening te houden met het eeuwig welzijn van
de mensen die zij misleiden.’ (‘Pas op voor valse profeten en leraren’, Liahona, januari 2000, 74.)

• Hoe kunt u zichzelf en anderen tegen priesterbedrog beschermen?

• Hoe kunt u de leerstellingen van de kerk beschermen als anderen Gods
hedendaagse profeten tegenspreken?

Vertel de cursisten dat de Heiland zijn discipelen leerde hoe wie Hem
vertegenwoordigt anderen hoorde te onderrichten en te beïnvloeden. Vraag de
cursisten om 3 Nephi 18:24 en 3 Nephi 27:27 in stilte te doorzoeken en te letten op
waarin echt evangelisch dienstbetoon van priesterbedrog verschilt.

• Waarin verschillen de motieven en daden van rechtvaardige leerkrachten en
leidinggevenden van de motieven en daden van wie zich schuldig maken aan
priesterbedrog? (De cursisten dienen de volgende waarheid te vinden:
volgelingen van Christus dienen andere mensen en zijn hen tot zegen
door hen naar Christus te verwijzen.)
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Moroni 7:12–17; Ether 4:11–12
Waarheid en dwaling onderscheiden
Vraag de cursisten te denken aan een keer dat iemand hun geloof in twijfel trok of
er kritiek op uitte. Nodig één of twee cursisten uit om kort over hun ervaringen te
vertellen.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Moroni 7:12–17 en Ether 4:11–12
voor te lezen terwijl de klas meeleest en let op hoe zij kunnen onderscheiden of iets
van de Heer of van de duivel is.

• Wat leert u van deze passage over de vraag hoe we over goed en kwaad kunnen
oordelen? (De cursisten dienen de volgende waarheid te begrijpen: wat van
God is, nodigt ons uit om goed te doen, in Jezus Christus te geloven en
God lief te hebben en te dienen.)

Laat een cursist het volgende citaat van president Ezra Taft Benson voorlezen:

‘Ik wil graag drie korte proeven voorstellen om misleiding te vermijden. […]

‘1. Wat staat erover in de standaardwerken? […]

‘2. Ten tweede: wat zeggen de hedendaagse presidenten van de kerk over het
onderwerp — vooral de huidige president? […]

‘3. De derde en laatste proef is de Heilige Geest — de proef van de Geest. […]
Die proef kan alleen doeltreffend zijn als onze communicatiekanalen met God zuiver en
deugdzaam zijn, en niet vervuild door zonden.’ (Conference Report, oktober 1963, 16–17.)

Vraag de cursisten tenslotte te bedenken hoe zij beter gebruik kunnen maken van
de Schriften, de woorden van de profeten en de Heilige Geest om valse leringen te
herkennen en misleiding te vermijden. Moedig hen eventueel aan om Jakob 7,
Alma 1 en Alma 30 nader te bestuderen en te overwegen hoe deze hoofdstukken
hen beter waarheid van dwaling laten onderscheiden.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 26:29; 28:3–9, 12–15; Jakob 7:1–12; Alma 1:2–6; 30:12–18, 39–44;

3 Nephi 18:24; 27:27; Ether 4:11–12; Moroni 7:12–17; Mattheüs naar Joseph
Smith 1:22.

• Neil L. Andersen, ‘Geestelijke wervelwinden’, Liahona, mei 2014, 18–21.
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LES 12

Onze behoefte aan een
geestelijke wedergeboorte

Inleiding
We leren in het Boek van Mormon dat ‘de natuurlijke mens
een vijand van God [is]’ (Mosiah 3:19). In deze les wordt de
cursisten verteld dat we door bekering en geloof te oefenen
in Jezus Christus de natuurlijke mens kunnen overwinnen,

‘wedergeboren’ kunnen worden en een grote verandering
van hart kunnen ondergaan. Die verandering is noodzakelijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.

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

april 2012, 40–47.

• D.Todd Christofferson, ‘Wederom geboren’, Liahona, mei 2008, 76–79.

Onderwijsideeën
Mosiah 3:19; 16:2–5; Alma 41:10–11
De natuurlijke mens afleggen
Zet het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) op het bord.
Het komt uit ‘To “the Rising Generation”’, New Era, juni 1986, 5:

‘Je kunt je niet goed voelen als je verkeerde dingen doet. Dat is onmogelijk!’
(President Ezra Taft Benson)

• Waarom is het onmogelijk om gelukkig te zijn als u verkeerde keuzes maakt?

Vraag een cursist Alma 41:10–11 hardop voor te lezen terwijl de klas op de
gevolgen van goddeloosheid let. (Maak de volgende waarheid duidelijk:
goddeloosheid heeft nooit geluk betekend.)

• Welke misleidingen gebruikt Satan om ons te overtuigen dat het overtreden van
een gebod tot geluk leidt?

• Wat houdt in een ‘natuurlijke staat’ verkeren volgens Alma 41:11 in? (Zich
bevinden ‘in een vleselijke staat’, ‘in de gal van bitterheid en in de boeien van
ongerechtigheid’, en ‘zonder God in de wereld’ zijn.)

• Hoe verklaart Alma 41:10–11 waarom zonde niet tot geluk leidt? (Het is in
tegenstelling tot de aard van God, en de ‘aard van God’ is de ‘aard van het
geluk.’)
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Herinner de cursisten eraan dat we allemaal de gevolgen van de val van Adam
hebben geërfd. Vraag een cursist Mosiah 16:2–5 hardop voor te lezen terwijl de klas
let op woorden en zinsneden die de gevallen staat van de mensheid omschrijven.

• Welke woorden en zinsneden gebruikte Abinadi om de gevallen staat van de
mensheid te beschrijven?

• Wat is de betekenis van het woord ‘volharden’ in Mosiah 16:5?(Noot: op
sleutelwoorden letten, is een belangrijke vaardigheid voor Schriftstudie waar u
hier eventueel nadruk op kunt leggen.)

• Wat stelt ons in staat verlost te worden van onze zondige en gevallen staat?

Vraag de cursisten Mosiah 3:19 stil te lezen en te letten op de vraag hoe we onze
gevallen staat kunnen overwinnen.

• Wat houdt het in om ‘zich over[ te geven] aan de ingevingen van de
Heilige Geest’?

• Wat moeten we doen om ‘de natuurlijke mens af[ te leggen]’? (Maak de
cursisten het volgende beginsel duidelijk: als we de ingevingen van de
Heilige Geest opvolgen en van de kracht van de verzoening gebruik
maken, kunnen wij de natuurlijke mens afleggen.)

Vraag de cursisten over het bewijs na te denken waardoor zij hebben gezien dat de
Heiland ons in een betere persoon verandert dan we ooit zelf zouden kunnen
bewerkstelligen. Laat een paar cursisten over hun inzichten vertellen.

Laat de cursisten voor zichzelf de volgende vragen beantwoorden:

• Wat kun je doen om je nog meer over te geven ‘aan de ingevingen van de
Heilige Geest’?

• Welke in Mosiah 3:19 genoemde eigenschappen van een kind moet je vooral
ontwikkelen?

Mosiah 5:1–5, 7–8; 27:24–26
Wedergeboren worden
Vraag de cursisten een lijst met namen te maken van mensen in het Boek van
Mormon die door de verzoening van Jezus Christus een verandering van hun aard
hebben ondergaan.

Herinner de cursisten eraan dat Alma de jonge en de zonen van Mosiah zich enige
tijd onder de ongelovigen in Zarahemla bevonden die kerkleden vervolgden (zie
Mosiah 27:8). Na het bezoek van een engel was Alma krachteloos en kon hij niet
meer spreken. Na drie dagen keerde Alma’s kracht terug en getuigde hij van een
wonderbaarlijke verandering die hij had ondergaan (zie Mosiah 27:11–24).

Vraag een cursist Mosiah 27:24–26 hardop voor te lezen terwijl de klas oplet hoe
Alma zijn wonderbaarlijke verandering beschreef.

• Welke woorden en zinsneden in deze verzen verduidelijken wat wedergeboren
worden inhoudt?

• Op welke manier verduidelijkt Mosiah 27:26 waarom wij moeten worden
wedergeboren? (Zie erop toe dat de cursisten de volgende waarheid begrijpen:
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Alleen door nieuwe schepselen te worden kunnen wij het koninkrijk van
God beërven.)

Laat een cursist Mosiah 5:1–5, 8 voorlezen om de cursisten duidelijk te maken wat
er gebeurt als we spiritueel wedergeboren worden. Laat de klas letten op woorden
en zinsneden die aangeven dat het volk van Koning Benjamin zo’n geestelijke
wedergeboorte had ondergaan.

• Welk bewijs hebt u gevonden dat het volk van koning Benjamin een geestelijke
verandering had ondergaan? (De cursisten behoren het volgende te noemen: zij
waren niet meer geneigd kwaad te doen, zij wilden voortdurend goed doen,
hun verstand werd verlicht en zij werden met vreugde vervuld en zij waren
gewillig verbonden met de Heer te sluiten.)

• Wat is volgens Mosiah 5:2, 4 vereist om een ‘grote verandering van hart’ te
ondergaan? (De cursisten dienen dit beginsel te noemen: We kunnen een
grote verandering van hart ondergaan als we geloof in Jezus Christus
oefenen en de Heilige Geest ontvangen.)

Toon het volgende citaat van ouderling David A. Bednar van het Quorum der
Twaalf Apostelen. Vraag een cursist het hardop voor te lezen terwijl de klas let op
hoe ouderling Bednar de grote verandering van hart beschrijft.

‘Let er alstublieft op dat de ommekeer die in [Mosiah 5] beschreven wordt een
grote verandering is, niet een kleine — een geestelijke wedergeboorte en
fundamentele verandering van wat wij voelen en verlangen, wat wij denken en
doen, en wat wij zijn. Ja, de kern van het evangelie van Jezus Christus omvat een
fundamentele en permanente verandering van onze aard, die mogelijk wordt als
wij vertrouwen op “de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de

heilige Messias” (2 Nephi 2:8).’ (‘U moet wedergeboren worden’, Liahona, mei 2007, 20.)

• Wat viel u op aan de beschrijving van ouderling Bednar over de grote
verandering van hart?

Laat de cursisten bespreken wat we kunnen doen om een grote verandering van
hart te ondergaan.

Vraag de cursisten Mosiah 5:7 in stilte te lezen en op te letten hoe onze relatie met
Jezus Christus verandert als wij worden wedergeboren.

• Hoe worden wij de kinderen van Jezus Christus?

Laat de cursisten nadenken over het belang van ‘de kinderen van Christus’ worden
en vraag hen te bespreken hoe dit ons kan motiveren voor onze wedergeboorte.

Alma 5:14, 26–27; Ether 12:27
Een geestelijke wedergeboorte vergt tijd en moeite
Laat een cursist het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het
Quorum der Twaalf Apostelen hardop voorlezen. Vraag de andere cursisten op te
letten hoe hij het proces van de verandering van hart beschrijft:
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‘U kunt zich afvragen: Waarom onderga ik die grote verandering niet wat sneller?
U moet bedenken dat de buitengewone voorbeelden van het volk van koning
Benjamin, Alma en anderen in de Schriften inderdaad buitengewoon zijn, en niet
standaard. Voor de meesten van ons zijn de veranderingen geleidelijker en
hebben ze meer tijd nodig. In tegenstelling tot onze lichamelijke geboorte is de
wedergeboorte meer een proces dan een gebeurtenis. En deelname aan dat

proces is het belangrijkste doel van het sterfelijk leven.

Maar laten we onszelf niet rechtvaardigen als onze inspanningen achteloos zijn. Laten we niet
tevreden zijn als we nog de neiging hebben om kwaad te doen. Laten we iedere week waardig
aan het avondmaal deelnemen en de hulp van de Heilige Geest inroepen om de laatste sporen
van onzuiverheid te verwijderen. Ik getuig dat als u voortgaat op het pad van de geestelijke
wedergeboorte, de verzoenende genade van Jezus Christus uw zonden en de smet van die
zonden zal wegnemen, verleidingen hun aantrekkingskracht zullen verliezen en u door middel
van Christus heilig wordt, zoals Hij en onze Vader heilig zijn.’ (‘Wederom geboren’, Liahona, mei
2008, 78.)

• Waarom is volgens ouderling Christofferson wederom geboren worden meer
een proces dan een gebeurtenis?

• Hoe worden wij door het proces van geestelijke wedergeboorte heilig zoals
onze hemelse Vader en zijn zoon, Jezus Christus? (Zorg ervoor dat de cursisten
deze waarheid begrijpen: door de genade van Jezus Christus kunnen wij
vergiffenis ontvangen en steun om op het pad naar een geestelijke
wedergeboorte te blijven voortgaan.)

Om de cursisten de betekenis van genade beter duidelijk te maken, kunt u de
volgende uitspraak uit de Gids bij de Schriften gebruiken:

‘Door de genade van de Heer en geloof in de verzoening van Jezus Christus en bekering van
zonden krijgen mensen […] de kracht en de hulp om goede werken te verrichten die zij niet
zouden kunnen verrichten als ze het helemaal uit zichzelf moesten doen. Deze genade is een
instaatstellende kracht die het voor mannen en vrouwen mogelijk maakt om het eeuwige leven
en de verhoging te beërven, nadat zij er zelf eerst hun uiterste best voor hebben gedaan.’ (Zie
Gids bij de Schriften, ‘Genade’.)

Vraag de cursisten Alma 5:14, 26–27 in stilte te lezen en te letten op wat Alma
onderwees aan wie al aan het proces van geestelijke wedergeboorte was begonnen
en al een verandering van hart hadden ervaren. Laat ze overdenken hoe ze Alma’s
vragen zouden beantwoorden.

• Wat moeten we volgens Alma 5:27 doen nadat we een verandering van hart
hebben ondergaan? (Wij horen schuldeloos voor God te blijven wandelen,
nederig te zijn en vergeving van onze zonden te vragen.)

• Waarom onderwees Alma volgens u dat nederigheid zo’n belangrijk deel van
onze blijvende verandering van hart uitmaakt?

Zeg de cursisten dat de Heer aan Ether heeft verteld waarom de kracht van
nederigheid zo belangrijk is als we om een verandering van hart vragen. Herinner
de cursisten eraan dat de beginselen in de Schriften vaak gebruik maken van de
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woorden als [of indien] en dan [zie Alma 12:33]. Vraag hen dan Ether 12:27 stil te
lezen en te letten op de ‘als-dan’-beginselen. Bespreek de volgende beginselen als
de cursisten ze benoemen: als we tot Jezus Christus komen, dan zal Hij ons
onze zwakheden tonen. Als we nederig zijn en geloof in de Heer oefenen,
dan zal Hij zwakke dingen sterk voor ons laten worden.

• Waarom is het belangrijk dat wij onze zwakheden kennen?

• Wat wordt er bedoeld met de zinsnede: ‘mijn genade is genoeg voor alle
mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen’?

Laat het volgende citaat van ouderling Bruce C. Hafen van de Zeventig zien en
door een cursist voorlezen:

‘Als u problemen hebt, denk dan niet dat er iets mis is met u. Worstelen met die
problemen is nu precies het belangrijkste doel van dit leven. Komen wij dichter
tot God, dan toont Hij ons onze zwakheden, en daardoor worden wij wijzer en
sterker. Als u meer eigen zwakheden ontdekt, kan dat juist betekenen dat u
dichter tot Hem komt, en niet dat u zich verder van Hem verwijdert.’ (‘De
verzoening: alles voor allen’, Liahona, mei 2004, 97.)

• Wat kunnen we doen om niet ontmoedigd te raken als wij onze
zwakheden inzien?

Geef uw getuigenis dat de genade van Jezus Christus ons helpt onze zwakheden te
overwinnen als wij proberen geestelijk wedergeboren te worden.

Leesstof voor de cursisten
• Mosiah 3:19; 5:1–5, 7–8; 16:2–5; 27:24–26; Alma 5:14, 26–27; 41:10–11; Ether

12:27.

• David A. Bednar, ‘De verzoening en de reis door het sterfelijk leven’, Liahona,
april 2012, 40–47.
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LES 13

Het doopverbond, de
sabbat en het avondmaal

Inleiding
Met de verordening van de doop verbinden volgelingen van
Jezus Christus zich ertoe om zijn naam op zich te nemen. In
deze les leren de cursisten dat het Boek van Mormon ons
onderricht dat de leden van de kerk van Christus elke sabbat

dienen te vergaderen en van het heilig voorrecht te genieten
om aan het avondmaal deel te nemen. Als wij het avondmaal
gebruiken, hernieuwen wij ons doopverbond en nodigen wij
de Heilige Geest uit om met ons te zijn.

Achtergrondinformatie
• L. Tom Perry, ‘De sabbat en het avondmaal’, Liahona, mei 2011, 6–9.

• Russell M. Nelson, ‘De sabbat is een verlustiging’, Liahona, mei 2015, 129–132.

• Dallin H. Oaks, ‘De avondmaalsdienst en het avondmaal’, Liahona, november
2008, 17–20.

Onderwijsideeën
Mosiah 18:8–10; 25:23–24
De naam van Christus op ons nemen
Vraag enkele cursisten iets bijzonders te beschrijven over hun doop — bijvoorbeeld
de doopdienst, de verordening zelf of de gedachten en gevoelens die zij
ondervonden. Geef de cursisten dan even de tijd om te bedenken hoe goed zij
vinden dat ze hun doopverbonden naleven.

Herinner de cursisten eraan wat Alma heeft gezegd over het doopverbond aan de
wateren van Mormon en laat dan een cursist Mosiah 18:8–10 hardop voorlezen.
Vraag de klas om mee te lezen en op te letten waartoe wij ons verbinden als wij ons
laten dopen.

Zet het volgende op het bord:

Wanneer we ons laten dopen, verbinden we ons ertoe …

• Waartoe verbinden we ons als we ons laten dopen? (Terwijl de cursisten
antwoorden, schrijft u hun antwoorden op het bord om de leerstelling te
vervolledigen: Wanneer we ons laten dopen, verbinden we ons ertoe om
elkaars lasten te dragen, te getuigen van God, Hem te dienen en zijn
geboden te onderhouden.)

Zorg dat de cursisten de context van de volgende passage begrijpen door uit te
leggen dat nadat Alma en zijn volk zich bij de gelovigen in Zarahemla hadden
aangesloten, Alma veel gemeentes met gelovigen stichtte. Vraag enkele cursisten
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beurtelings een vers uit Mosiah 25:23–24 voor te lezen en vraag de klas om op extra
inzichten in ons doopverbond te letten. Vraag de cursisten nadat ze hun
bevindingen hebben besproken:

• Hoe werden de mensen gezegend die zich lieten dopen en zich bij de kerk van
God aansloten? (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk: als we de
naam van Jezus Christus op ons nemen en overeenkomstig leven, zal de
Heer zijn Geest op ons uitstorten.)

• Als u uw doopverbond hebt nageleefd; hoe is uw leven beïnvloed doordat de
Geest Gods op u is uitgestort?

Laat de cursisten bedenken hoe hun doopverbond hun toewijding om een
volgeling van Jezus Christus te zijn hen kan sterken in hun beslissingen en daden.

Exodus 31:13, 16–17; Mosiah 18:17, 23–25; Moroni 6:4–6
Aanbidding op de sabbat
Leg uit dat het Boek van Mormon enkele van de manieren uiteenzet waarop leden
van de kerk van Christus hun doopverbond horen na te leven.

Draag de helft van de cursisten op om Mosiah 18:17, 23–25 te bestuderen en de
andere helft om Moroni 6:4–6 te bestuderen. Stel voor aan de cursisten dat zij
woorden of zinsneden markeren die de aanbiddingsgebruiken van volgelingen van
Christus beschrijven. Vraag ze vervolgens wat ze hebben gevonden.

• Om welke redenen kwamen de leden vaak bijeen? (De cursisten dienen de
volgende waarheden te vinden: als we lid worden van de kerk van Christus,
wordt ons geboden de sabbatdag te vieren om die heilig te houden. Als
kerkleden worden wij geacht vaak bijeen te komen om door het goede
woord van God gevoed te worden, te vasten, te bidden, elkaar te sterken
en aan het avondmaal deel te nemen.)

Lees het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor:

‘De meeste mensen komen niet alleen maar naar de kerk om een paar nieuwe
evangeliefeiten te leren of om oude vrienden te ontmoeten, hoewel dat allemaal
belangrijk is. Ze komen voor een geestelijke ervaring. Ze willen gemoedsrust. Ze
hebben behoefte aan een versterkt geloof en hernieuwde hoop. Kortom, ze willen
door het goede woord Gods worden gevoed, en gesterkt door de machten des
hemels.’ (Zie ‘Van God gekomen […] als leraar’, De Ster, juli 1998, 29.)

• Hoe komt het dat u zich door op de sabbat samen te komen met andere
kerkleden zich ‘door de machten des hemels [gesterkt]’ voelt?

• Wat doet u in de kerk om dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus te
komen en Hen op de juiste manier te aanbidden?

Om de cursisten meer inzicht te geven in de reden waarom de kerkleden wordt
geboden de sabbat te onderhouden en te heiligen, vraagt u ze om Exodus 31:13,
16–17 te vergelijken met Mosiah 18:23.
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• Wat wil het zeggen dat de sabbat een ‘teken’ tussen ons en de Heer is?

Lees het volgende citaat voor van president Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

‘Hoe heiligen we de sabbatdag? In mijn veel jongere jaren bestudeerde ik het
werk van anderen die lijsten hadden gemaakt van dingen om wel of niet op de
sabbat te doen. Pas veel later leerde ik uit de Schriften dat mijn gedrag en
houding op de sabbat een teken was, iets tussen mij en mijn hemelse Vader. Toen
ik dat eenmaal begreep, hoefde ik niet meer bij te houden wat ik wel of niet
mocht doen. Als ik moest besluiten of een bezigheid gepast was voor de sabbat,

vroeg ik mezelf gewoon af: “Wat voor teken wil ik God geven?” Die vraag maakte mijn keuzen
voor de sabbat volkomen duidelijk.’ (‘De sabbat is een verlustiging’, Liahona, mei 2015, 130.)

• Hoe kan onszelf de vraag stellen: ‘Wat voor teken wil ik God geven?’ ons helpen
om betere bezigheden voor de sabbat uit te kiezen?

• Hoe denkt u dat uw inspanningen om de sabbat te heiligen de andere dagen
van de week beïnvloeden?

Vraag de cursisten hun eigen inspanningen om de sabbat te heiligen te beoordelen.
Vraag ze te overwegen of hun gedachten en daden op die dag blijk geven van
oprechte aanbidding van de Vader. Vraag de cursisten een doel te stellen om hun
aanbidding op de sabbat te verbeteren.

3 Nephi 18:1–11; 20:3–9; Moroni 4:3; 5:2
Deelnemen aan het avondmaal
Zet het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry (1922–2015) van het Quorum
der Twaalf Apostelen op het bord (uit ‘Nu wij aan het avondmaal deelnemen’,
Liahona, mei 2006, 39):

‘Het is een heilig moment op een heilige plek als we aan het avondmaal
deelnemen.’ (Ouderling L. Tom Perry.)

• Hoe kan deze gedachte over ‘een heilig moment’ en ‘een heilige plek’ onze
gedachten en daden beïnvloeden als we het avondmaal gebruiken?

Herinner de cursisten eraan dat de herrezen Jezus Christus het avondmaal instelde
toen Hij de Nephieten in Overvloed bezocht. Vraag enkele cursisten beurtelings
een vers uit Nephi 18:1–11 hardop voor te lezen terwijl de klas let op wat de
Heiland onderwees over het doel van het avondmaal.

• Welk beginsel werd door de Heiland over het doel van het avondmaal
onderwezen? (Terwijl de cursisten antwoorden, zet u het volgende beginsel op
het bord: Als wij het avondmaal gebruiken en Jezus Christus altijd
indachtig zijn, zullen wij zijn Geest altijd bij ons hebben.)
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• Wat doet u om tijdens het avondmaal en tijdens de rest van de week de Heiland
steeds indachtig te zijn?

Herinner de cursisten eraan dat Moroni de woorden optekende die de volgelingen
van Jezus Christus gebruikten als zij het avondmaal zegenden. Vraag de cursisten
eventueel de avondmaalsgebeden in Moroni 4:3 en 5:2 door te kijken en zinsneden
te onderlijnen die op het beginsel dat op het bord staat betrekking hebben.

• Wat kan het gevolg zijn als wij nalaten ‘Hem altijd indachtig te zijn’? (Moroni
4:3; 5:2.)

Herinner de cursisten eraan dat toen Jezus de Nephieten de dag nadat Hij het
avondmaal had ingesteld bezocht, Hij hen opnieuw de verordening bediende.
Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 3 Nephi 20:3–9 voor te lezen. Vraag
de klas te letten op extra zegeningen van deelname aan het avondmaal.

• Wat betekent het dat onze ziel ‘nimmermeer [zal] hongeren of dorsten, maar
verzadigd zijn’?

• Hoe stilt deelname aan het avondmaal onze spirituele honger en lest het onze
geestelijke dorst?

• Hoe kan onze nederige en dankbare deelname aan het avondmaal ons helpen
om de Heiland gedurende de week beter indachtig te zijn?

Vraag de cursisten om over hun gedrag in de avondmaalsdienst na te denken
terwijl een cursist het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks voorleest:

‘Tijdens de avondmaalsdienst — en vooral tijdens de bediening van het
avondmaal — behoren we ons te concentreren op aanbidding en ons te
onthouden van alle andere bezigheden, vooral van gedrag dat andermans
aanbidding zou kunnen hinderen. […] De avondmaalsdienst is geen tijd om een
boek of tijdschrift te lezen. Jonge mensen, het is geen tijd voor fluistergesprekken
of sms’en met je mobieltje. Als we aan het avondmaal deelnemen, sluiten we een

heilig verbond dat we de Heiland altijd zullen gedenken. Wat is het droevig om te zien dat
mensen dat verbond al overtreden in dezelfde bijeenkomst waarin ze het sluiten.’ (‘De
avondmaalsdienst en het avondmaal’, Liahona, november 2008, 18–19.)

Als u over de behoeften van uw cursisten en de influisteringen van de Geest
nadenkt, kunt u Markus 14:37 samen met hen lezen en hun duidelijk maken dat
een toepassing van dit vers is dat wij alle afleidingen van ons af moeten zetten en
de Heer elke week onze volledige aandacht moeten schenken tijdens onze
aanbidding in de avondmaalsdienst.

Laat de andere cursisten overwegen wat zij kunnen doen om een heiliger ervaring
te hebben wanneer zij het avondmaal gebruiken. Vraag wie zijn of haar getuigenis
van het belang van de sabbat en het avondmaal wil geven. Geef uw getuigenis dat
de Heer ons met zijn Geest zal zegenen als wij ons doopverbond nakomen en
ernaar streven Hem altijd indachtig te zijn.
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Leesstof voor de cursisten
• Exodus 31:13, 16–17; Mosiah 18:8–10, 23; 25:23–24; 3 Nephi 18:1–11; 20:3–9;

Moroni 4:3; 5:2; 6:4–6.

• Russell M. Nelson, ‘De sabbat is een verlustiging’, Liahona, mei 2015, 129–132.
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LES 14

De bevrijdende macht
van God

Inleiding
Het Boek van Mormon bevat talloze verslagen van personen
en gemeenschappen die op de een of andere wijze aan
knechtschap waren onderworpen. Uit veel van die verslagen
blijkt dat Jezus Christus de grote Bevrijder is en de Bron van

hulp wanneer ontsnapping of redding onmogelijk lijkt. Als wij
de Heer naderen door bekering, nederigheid en gebed, zijn
wij geestelijk beter voorbereid om de bevrijdende macht van
God in te roepen en te ontvangen.

Achtergrondinformatie
• L.Tom Perry, ‘De macht ter bevrijding’, Liahona, mei 2012, 94–97.

• Dallin H. Oaks, ‘Hij geneest de belasten’, Liahona, november 2006, 6–9.

• David A. Bednar, ‘Hun lasten met gemak dragen’, Liahona, mei 2014, 87–90.

Onderwijsideeën
1 Nephi 1:20; Alma 36:1–3, 27–29
God heeft de macht om bevrijding te schenken
Vraag de cursisten welke indruk de moed en de kracht van iemand die grote
moeilijkheden heeft doorstaan op hen heeft nagelaten. Laat ze in het kort vertellen
wat zij hebben waargenomen.

Vraag de cursisten 1 Nephi 1:1 stil te lezen en op te zoeken wat Nephi heeft gezegd
over de problemen die hij in zijn leven had meegemaakt.

• Hoe vatte Nephi zijn gevoelens samen na ‘veel ellende’ te hebben
ondervonden?

• Waarom zou iemand zich ‘uitermate door de Heer […] begunstigd’ voelen zelfs
na moeilijkheden te hebben ervaren?

Draag de cursisten op om 1 Nephi 1:1 met 1 Nephi 1:20 te vergelijken en voor een
reden te zoeken waarom Nephi zegt zich ‘door de Heer […] begunstigd’ te voelen.

• Welk beginsel in dit vers kan iemand hoop geven als hij of zij moeilijkheden of
problemen heeft? (De cursisten horen het volgende beginsel te benoemen: als
wij geloof in Jezus Christus oefenen, kunnen wij Gods genade en
bevrijding ontvangen.)

Leg uit dat de zinsnede: ‘ik, Nephi, zal u tonen’ suggereert dat Nephi voorbeelden
van Gods macht ter bevrijding wilde opschrijven. Vraag de cursisten om in 1 Nephi
1–8 en 1 Nephi 16–18 voorbeelden uit Nephi’s leven op te zoeken die Gods macht
ter bevrijding aantonen. Laat de cursisten de voorbeelden kort bespreken. Als de
cursisten moeite hebben om voorbeelden te vinden, kunt u hen verwijzen naar één
of meer van de volgende passages: 1 Nephi 3:23–31; 4:1–18; 7:16–19; 8:7–12; 16:10,
18–31, 36–39; 17:48–55; and 18:1–3, 11–21.
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Lees het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry (1922–2015) van het Quorum
der Twaalf Apostelen hardop voor:

‘Veel verhalen in het Boek van Mormon zijn verhalen over bevrijding. Dat Lehi
met zijn gezin de wildernis in trok, had tot doel hen te behoeden voor de
verwoesting van Jeruzalem. Het verhaal van de Jaredieten is een verhaal over
bevrijding, en het verhaal van de Mulekieten ook. Alma de jonge werd bevrijd
van zonde. Helamans moedige jongelingen bleven ongedeerd in de strijd. Nephi
en Lehi werden uit de gevangenis bevrijd. Bevrijding is een duidelijk thema in het

hele Boek van Mormon.’ (‘De macht ter bevrijding’, Liahona, mei 2012, 94.)

Leg als voorbeeld van geestelijke bevrijding uit dat Alma zijn bevrijding van zonde
aan zijn zoon Helaman beschreef. Vraag een cursist Alma 36:1–3 hardop voor te
lezen en vraag een andere cursist Alma 36:27–29 hardop voor te lezen (Alma 5:1–12
bevat soortgelijke raad). Vraag de klas om mee te lezen en inzichten te onthouden
die iemand die het moeilijk heeft door benauwingen en problemen heen
kunnen helpen.

• Welke inzichten vond u in deze passages die iemand die lichamelijke of
geestelijke problemen ondervindt zouden kunnen helpen?

• Welke soorten lichamelijke of geestelijke slavernij bedreigen mensen in deze
tijd? (Voorbeelden: een slechte gezondheid, drugs- en pornografieverslaving,
armoede, misbruik, discriminatie, zonde, ongeloof en opstandigheid.)

Toon en lees daarna het volgende citaat voor van ouderling Jeffrey R. Holland, lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Voert u een strijd met een demon van verslaving — roken, drugs of gokken, of
de kwaadaardige eigentijdse plaag van pornografie? Loopt uw huwelijk stuk of is
uw kind in gevaar? Bent u verward over genderidentiteit of op zoek naar
eigenwaarde? Bent u, of iemand van wie u houdt, ziek, neerslachtig of de dood
nabij? Welke andere stappen u ook neemt om deze zorgen te boven te komen,
kom eerst tot het evangelie van Jezus Christus. Vertrouw op de hemelse beloften.

In dat opzicht is Alma’s getuigenis mijn getuigenis: “Ik weet”, zegt hij “dat wie ook hun
vertrouwen in God stellen, zullen worden geschraagd in hun beproevingen en in hun
moeilijkheden en in hun benauwingen” [Alma 36:3].’(‘Het beschadigde goed maken’, Liahona,
mei 2006, 70.)

• Waardoor kunnen wij volgens ouderling Holland onze zorgen en problemen
beginnen op te lossen?

1 Nephi 6:4; Mosiah 21:2–5, 14–16; 23:23–24; 24:13–15, 21; Alma 34:9;
Helaman 5:9
Jezus Christus is de Bron van bevrijding
Vraag de cursisten verschillende redenen te beschrijven waarom een auteur een
boek zou willen schrijven. (Voorbeelden: een auteur wil een verhaal vertellen, zijn
kennis over een onderwerp verspreiden of een inkomen verdienen.) Als enkele
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cursisten hun ideeën aan de klas verteld hebben, vraag dan alle cursisten 1 Nephi
6:4 stil te lezen en naar een reden te zoeken waarom Nephi wilde schrijven.

• Wat heeft de profeet Nephi gezegd over het doel van zijn verslag? (Zijn
verlangen was dat mensen tot God zouden komen en gered worden.)

Getuig tot de cursisten dat Gods macht om te redden de macht ter bevrijding is.

Neem het volgende op het bord over en leg aan de cursisten uit dat deze passages
mensen beschrijven die bevrijding nodig hadden:

Limhi’s volk Alma’s volk Alle mensen

Mosiah 21:2–5,
14–16

Mosiah 23:23–24;
24:21

Alma 34:9;
Helaman 5:9

Vraag de cursisten om in de passages op het bord op te zoeken wat er over de bron
van bevrijding van moeilijkheden en problemen wordt gezegd.

• Wat kom je uit deze teksten over de bron van bevrijding te weten? (Maak de
cursisten bij het geven van hun antwoorden de volgende leer duidelijk: Jezus
Christus heeft de macht om ons te bevrijden uit onze verloren en gevallen
staat, en uit andere moeilijkheden in het sterfelijk leven.)

Toon het volgende citaat van president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium
en laat een cursist het voorlezen:

‘Ik wil getuigen van Gods macht ter bevrijding. Er is een moment in ons leven dat
wij allen die macht nodig hebben. Elke levende persoon zit middenin een
beproeving. […] Twee zaken gelden voor ons allemaal. Zij maken deel uit van het
plan voor het sterfelijk leven.

Allereerst maken de beproevingen ons af en toe duidelijk dat wij hulp nodig
hebben. En ten tweede heeft God ons in zijn vriendelijkheid en wijsheid de macht

ter bevrijding ter beschikking gesteld.’ (‘The Power of Deliverance’ [Brigham Young University
devotional, 15 januari 2008], 1; speeches.byu.edu.)

• Wanneer hebt u ‘hulp’ ontvangen in moeilijke tijden?

Als de tijd het toelaat, kunt u naar het verslag over het volk van Alma in Mosiah
24:13–15 verwijzen om duidelijk te maken dat Gods bevrijding niet altijd betekent
dat onze lasten worden weggenomen; soms bevrijdt God ons door ons vermogen
om lasten te dragen te vergroten. Die situaties vergen geduld en
uithoudingsvermogen, bijvoorbeeld bij levenslange gezondheidsproblemen.
Bevrijding komt op Gods eigen wijze en tijd.
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Mosiah 7:33; 29:20; Alma 58:10–11; 3 Nephi 4:33
De macht ter bevrijding inzetten
Getuig dat er hoop voor ons allen is als wij ons in omstandigheden bevinden
waarin ontsnapping of redding onmogelijk lijkt. Herinner de cursisten eraan dat de
Schriften instructies bevatten om de macht ter bevrijding in te zetten.

Zet de volgende verwijzingen op het bord. (Niet de tekst tussen haakjes, die is
alleen voor u als leerkracht bedoeld.) Vraag de cursisten elke passage te lezen en te
zoeken naar handelingen die ons helpen om de macht ter bevrijding van de
Heiland in te zetten.

Mosiah 7:33 (Wendt u tot de Heer met een volmaakt voornemen van hart, stel uw
vertrouwen in Hem, dien Hem ijverig)

Mosiah 29:20 (Wees nederig, roep God krachtig aan)

Alma 58:10–11 (Stort uw ziel uit in gebed, hoop op bevrijding)

3 Nephi 4:33 (Bekeert u, wees nederig)

Geef de cursisten voldoende tijd en vraag ze vervolgens om hun bevindingen te
bespreken. Schrijf hun antwoorden op het bord. Leg nadruk op het volgende
beginsel: als wij ons tot God wenden met een volmaakt voornemen van hart
en om zijn hulp bidden, een nederige en bekeerlijke houding hebben,
kunnen we zijn macht ter bevrijding inzetten.

Toon het volgende citaat van president Henry B. Eyring:

‘De Heer wil ons bevrijden door ons rechtvaardiger te laten worden. Dat vereist
bekering. En dat vraagt nederigheid. Dus de weg naar bevrijding vereist altijd
nederigheid zodat de Heer ons kan leiden waar Hij wil, door onze problemen
heen en verder op weg naar onze heiliging.’ (‘The Power of Deliverance’ [Brigham
Young University devotional, 15 januari 2008], 4; speeches.byu.edu.)

• Hoe kunnen wij door bekering, nederigheid en gebed beter gebruik maken van
Gods macht ter bevrijding?

• Wanneer hebt u, of iemand die u kent, zich tot de Heer gewend om bevrijding
en hebt u die ontvangen? Hoe heeft deze ervaring uw vertrouwen in Jezus
Christus vergroot?

Moedig de cursisten aan om stil te staan bij momenten waarop zij de macht van de
Heer ter bevrijding hebben ervaren. Moedig ze aan hun ervaringen op te schrijven
voor later. Vraag de cursisten eventueel om over hun ervaringen te vertellen, als die
niet te heilig of te persoonlijk zijn.
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Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 1:20; 6:4; Mosiah 7:33; 21:2–5, 14–16; 23:23–24; 24:13–15, 21; 29:20;

Alma 34:9; 36:1–3, 27–29; 58:10–11; Helaman 5:9; 3 Nephi 4:33.

• L.Tom Perry, ‘De macht ter bevrijding’, Liahona, mei 2012, 94–97.
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LES 15

Een werktuig in Gods
handen worden

Inleiding
Het evangelie van Jezus Christus is een boodschap van vrede
voor een wereld vol problemen. Wie een werktuig in Gods
handen wordt, kan het evangelie verkondigen en anderen tot
bekering leiden. In deze les bestuderen de cursisten

beginselen uit verslagen van zendelingen in het Boek van
Mormon die een werktuig in Gods handen werden en
anderen hielpen om het eeuwig leven te ontvangen.

Achtergrondinformatie
• M. Russell Ballard, ‘Vertrouw op de Heer’, Liahona, november 2013, 43–45.

• Don R. Clarke, ‘Werktuigen in de handen Gods worden’, Liahona, november
2006, 97–99.

Onderwijsideeën
1 Nephi 13:37; Mosiah 15:14–19, 26–28
Er zijn zegeningen beloofd aan wie het evangelie verkondigen
Schrijf de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith (1805–1844) uit Leringen
van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 356, op het bord:

‘Uiteindelijk komt het erop neer dat het onze grootste en belangrijkste taak is om
het evangelie te prediken.’ (De profeet Joseph Smith)

Nodig de cursisten uit om de uitspraak stil te lezen. Vraag dan:

• Waarom is het onze belangrijkste plicht om het evangelie te verkondigen?

• Welke zegeningen hebt u verkregen door deze plicht te aanvaarden en te
vervullen?

Leg uit dat Nephi de herstelling van het evangelie en het tevoorschijn komen van
het Boek van Mormon voorzag (zie 1 Nephi 13:34–36). Hij beschreef ook de
zegeningen die beschikbaar zijn aan wie het evangelie verkondigt en anderen helpt
om tot Christus te komen.

Vraag de cursisten 1 Nephi 13:37 stil te lezen en moedig hen aan om de
zegeningen markeren die beloofd zijn aan wie in de laatste dagen het evangelie
verkondigt.

• Hoe worden zij gezegend die proberen Zion voort te brengen en vrede te
verkondigen? (De cursisten horen het volgende beginsel te begrijpen: als we
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proberen het evangelie te prediken, worden we gezegend met de Heilige
Geest en kunnen we in het koninkrijk van God behouden worden.)

Deel de studenten mee dat Abinadi Jesaja aan heeft gehaald en heeft verduidelijkt
wat vrede verkondigen betekent, en waarom we horen te proberen het evangelie te
prediken (zie Jesaja 52:7). Vraag enkele cursisten een vers uit Mosiah 15:14–19,
26–28 voor te lezen terwijl de klas let op wat Abinadi onderwees.

• Wat houdt vrede en heil verkondigen in? (Zie vers 14.)

• Waarom moet heil aan elke natie, elk geslacht, elke taal en elk volk worden
verkondigd?

Vraag een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor te lezen zodat de cursisten de woorden van
Abinadi beter gaan begrijpen:

‘Vrede en vreugde; vreugde en vrede. Dat zijn onder meer de heerlijke
zegeningen die het evangelie van Jezus Christus brengt aan een woelige wereld
en haar verontruste bewoners; oplossingen voor persoonlijke worstelingen en
menselijke verdorvenheid, een bron van kracht voor dagen van vermoeidheid en
uren van waarachtige wanhoop. [Het] is […] de eniggeboren Zoon van God zelf
[die] ons die hulp en die hoop geeft. […]

Dit zoeken naar vrede is een van de fundamenteelste speurtochten van de mens. […] Wij maken
allemaal momenten mee dat groot verdriet of lijden of angst of eenzaamheid ons doet smeken
om de vrede die alleen God verschaffen kan. Dat zijn tijden van doordringende geestelijke
honger, wanneer zelfs de dierbaarste vrienden u niet afdoende kunnen helpen.’ (‘The Peaceable
Things of the Kingdom’, Ensign, november 1996, 82.)

• In welke opzichten is het evangelie van Jezus Christus een boodschap
van vrede?

Bespreek eventueel de volgende uitspraak van president Marion G. Romney
(1897–1988) van het Eerste Presidium om deze vraag te beantwoorden:

‘Het verkrijgen van vrede vergt het uitschakelen van Satans invloed. Waar hij is,
kan nooit vrede zijn. Voorts is vreedzame coëxistentie met de duivel onmogelijk.
[…] Hij bevordert slechts de werken van het vlees. […]

Voordat de vrede tot stand gebracht kan worden, moet dus de invloed van Satan
volledig overwonnen worden. […]

Zoals de gevolgen van de werken van het vlees universeel van toepassing zijn, zo
zijn ook de gevolgen van het evangelie van vrede universeel van toepassing. Als één mens het
naleeft, heeft hij vrede in zijn hart. Als twee het naleven, hebben beiden vrede in hun hart en met
elkander. Als de burgers van een land het naleven, geniet het volk binnenlandse vrede. Wanneer
voldoende landen de vrucht van de Geest genieten om de aangelegenheden van de wereld te
beheersen, dan, en pas dan zal er geen oorlog meer zijn.’ (‘The Price of Peace’, Ensign, oktober
1983, 4, 6.)

• Wanneer hebt u gezien dat het evangelie iemand vrede bracht?
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• Op welke manieren kunnen we het evangelie doeltreffend verkondigen?

Zet de cursisten ertoe aan eens na te denken of zij iemand kennen die zij kunnen
helpen om de vrede te ervaren die uit het evangelie voortkomt. Vraag hun een plan
op te stellen om aan die persoon het evangelie te verkondigen. Moedig hen aan om
na te denken hoe zij de beginselen kunnen toepassen die zij in de loop van de
les leren.

Mosiah 28:3; Alma 17:2–3, 6, 9–12, 16, 25; 18:10; 21:16; 22:1, 12–14;
26:11–12, 26–29; 31:30–34
Een werktuig in Gods handen worden
Toon de cursisten eventueel één of alle
bovenstaande afbeeldingen (viool,
gereedschap, medische instrumenten)
of gelijkaardige afbeeldingen.
Vraag dan:

• Wat kan een vaardig iemand doen
door deze voorwerpen in de hand
te nemen?

• Wat betekent het om een werktuig
in Gods handen te zijn?

Vraag een cursist om Alma 17:2–3, 9–11
voor te lezen. Laat de cursisten opletten
wat de zonen van Mosiah deden
waardoor ze werktuigen in de handen
van God werden.

• Wat kunnen we leren uit het
voorbeeld van de zonen van Mosiah
over hoe we een werktuig in Gods
handen kunnen worden? (Terwijl de
cursisten antwoorden, zet u het
volgende beginsel op het bord: als
we bidden, vasten, de Schriften
onderzoeken en een goed
voorbeeld zijn voor anderen,
kunnen we een werktuig in Gods
handen worden.)

Verduidelijk dat het Boek van Mormon
veel andere voorbeelden bevat van de
manieren waarop Alma en de zonen van Mosiah doeltreffende werktuigen in Gods
handen werden. Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord (zonder de
samenvatting die tussen haakjes staat). Wijs aan iedere cursist één of meer
passages toe. Vraag de cursisten op te letten wat de dienstknechten van de Heer
deden dat bijdroeg aan hun succes in de evangelieverkondiging.

LES 15

73



Mosiah 28:3 (Zij verlangden ernaar heil te verkondigen zodat er geen ziel verloren
zou gaan.)

Alma 17:6 (Zij waren gewillig om wereldse erkenning op te geven zodat ze het
evangelie konden verkondigen.)

Alma 17:11–12 (Zij waren geduldig, moedig en een goed voorbeeld.)

Alma 17:16 (Zij verlangden ernaar anderen te helpen zich te bekeren en hun het
verlossingsplan te leren.)

Alma 17:25; 18:10 (Hij verlangde ernaar om een dienstknecht te zijn.)

Alma 21:16; 22:1 (Zij werden door de Geest geleid.)

Alma 22:12–14 (Hij onderwees uit de Schriften over Christus en het
verlossingsplan.)

Alma 26:11–12 (Zij waren nederig en erkenden God als de Bron van hun kracht.)

Alma 26:26–29 (Zij gaven niet op toen zij ontmoedigd waren. Zij waren bereid
geduldig te lijden voor de zaak van Christus. Zij onderwezen het evangelie in
verschillende omstandigheden.)

Alma 31:30–34 (Zij baden om hulp zodat ze anderen tot Christus konden
brengen. )

Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. Vat hun antwoorden
desgewenst samen door de samenvattingen van de passages op het bord te
schrijven. U kunt de cursisten aanmoedigen om deze Schriftverwijzingen op te
schrijven en achteraf, na de les, een tekstenreeks te maken met als titel ‘Belangrijke
elementen van evangelieverkondiging’.

• Kunt u, als u de kans hebt gehad het evangelie aan anderen te verkondigen,
over de ervaring vertellen of getuigen hoe deze elementen aan uw succes
hebben bijgedragen?

• Hoe kunt u de beginselen die in deze passages staan toepassen op andere
roepingen of gebruiken om een betere vriend of buur te zijn?

• Wanneer hebt u de kans gehad anderen te steunen als een werktuig in de
handen van God?

Alma 18:33–35; 23:5–6; 26:2–5, 15; 29:9–10
Anderen helpen om tot bekering te komen
Herinner de cursisten eraan dat het Boek van Mormon ons niet alleen leert dat wij
een werktuigen in Gods handen kunnen zijn, maar ook welke uitwerking wij als
zo’n werktuig op anderen hebben.

Laat een cursist Alma 18:33–35 voorlezen terwijl de klas let op wat Ammon zou
bereiken als werktuig in de handen van God. Laat de cursisten samenvatten welk
beginsel ze hierin ontdekt hebben. (Maak de cursisten het volgende duidelijk: als
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we een werktuig in de handen van God worden, schenkt Hij ons kracht om
anderen tot de kennis van de waarheid te brengen.)

Laat de klas Alma 23:5–6 stil lezen om te ontdekken welk effect het heeft als ze
anderen tot kennis van de waarheid brengen. Vraag de cursisten te letten op wat er
met de Lamanieten gebeurde toen zij tot kennis van de waarheid werden gebracht.

• Welke woorden of zinsneden beschrijven het effect dat de verkondiging van het
evangelie op de Lamanieten had?

• Welk beginsel kunnen we leren over wat er kan gebeuren als wij anderen tot
kennis van de waarheid brengen? (De cursisten dienen de volgende waarheid
te vinden: als we anderen tot kennis van de waarheid brengen, helpen we
hen zich tot de Heer te bekeren.)

Verduidelijk dat zowel Ammon als Alma getuigden van deze waarheden. Vraag
enkele cursisten beurtelings een vers uit Alma 26:2–5, 15 en Alma 29:9–10 voor te
lezen, terwijl de klas let op de invloed die wij op anderen kunnen hebben als wij als
werktuig in de handen van God het evangelie verkondigen.

• Wat viel u op aan de gevoelens die Ammon en Alma hebben samengevat?

Vraag de cursisten te vertellen over hun ervaringen bij het verkondigen van het
evangelie.

Moedig de cursisten aan te denken over de kansen die zij hebben om anderen het
evangelie te leren en hen te helpen om zich te bekeren. Vraag hen na te denken
over de beginselen en toepassingen die zij in deze les hebben geleerd, en hoe zij
die kunnen toepassen op hun dagelijkse inspanningen om het evangelie te
verkondigen.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 13:37; Mosiah 15:14–19, 26–28; 28:3; Alma 17:2–3, 6, 9–12, 16, 25;

18:10, 33–35; 21:16; 22:1, 12–14; 23:5–6; 26:2–5, 11–12, 15, 26–29; 29:9–10;
31:30–34.

• M. Russell Ballard, ‘Vertrouw op de Heer’, Liahona, november 2013, 43–45.
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LES 16

Bekering en vergeving
Inleiding
Om van zonde gereinigd te worden, moeten we geloof tot
bekering in Jezus Christus hebben. Als wij ons oprecht
bekeren, ontvangen we vergeving van onze zonden, wat leidt

tot vreugde en gemoedsrust. Wij kunnen vergeving van onze
zonden behouden door de geboden van God trouw te
gehoorzamen, elkaar lief te hebben en elkaar te dienen.

Achtergrondinformatie
• D. Todd Christofferson, ‘De goddelijke gave van bekering’, Liahona, november

2011, 38–41.

• Neil L. Andersen, ‘Bekeert u […] opdat ik u moge genezen’, Liahona, november
2009, 40–43.

• Craig A. Cardon, ‘De Heiland wil vergeven’, Liahona, mei 2013, 15–17.

Onderwijsideeën
Alma 34:15–17; 3 Nephi 9:13–14, 19–22
Geloof tot bekering in Christus hebben
Laat de cursisten zich voorstellen dat hun gevraagd is om in de avondmaalsdienst
een toespraak over bekering te houden. Vraag enkele cursisten wat zij zouden
zeggen om de kerkleden deze leerstelling beter te laten begrijpen. Nadat ze
geantwoord hebben, toont u de volgende uitspraak van president Dieter F.
Uchtdorf van het Eerste Presidium en leest die voor:

‘We hebben groot geloof in Christus nodig om ons te kunnen bekeren.’ (‘Het punt
van veilige terugkeer’, Liahona, mei 2007, 100.)

• Waarom is deze uitspraak waar?

Vraag een cursist om Alma 34:15–17 voor te lezen. Hierin staat wat Amulek de
Zoramieten over bekering leerde. Moedig de klas aan mee te lezen en te letten op
wat Amulek heeft gezegd dat wij moeten doen om vergeving te ontvangen.

• Welk beginsel aangaande vergeving ontvangen wordt in deze verzen
onderwezen? (Terwijl de cursisten antwoorden, zet u dit beginsel op het bord:
om de barmhartige zegeningen van vergeving te ontvangen, moeten we
geloof tot bekering in Jezus Christus hebben. Wijs de cursisten erop dat de
zinsnede ‘geloof tot bekering’ viermaal in deze verzen vermeld wordt. Dit is een
gelegenheid om aandacht te besteden aan de Schriftstudievaardigheid
woordherhalingen te herkennen.)
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• Waarom moeten we geloof in Jezus Christus oefenen om ons te bekeren en
vergeving te ontvangen? (Wij moeten in zijn zoenoffer geloven om het
werkzaam voor ons te maken. Alleen door zijn verzoening kunnen we
vergiffenis ontvangen zodat ons hart wordt veranderd en van zonde gezuiverd
[zie Mosiah 5:2].)

Om de cursisten duidelijker te maken hoe we tot de Heiland komen en ons
bekeren, legt u uit dat de Heiland het volk na de wijdverbreide vernietiging in
Amerika als getuigenis van zijn kruisiging leerde wat zij moesten doen om zich te
bekeren en vergiffenis van Hem te ontvangen. Vraag de cursisten om 3 Nephi
9:13–14, 19–22 met een partner te bestuderen en te letten op zinsneden die
beschrijven wat we volgens de Heiland moeten doen om tot Hem te komen en ons
te bekeren. Geef de cursisten voldoende tijd en vraag ze dan naar hun bevindingen.

• Welk beginsel onderwijst de Heer in deze verzen over wat we moeten doen om
ons te bekeren? (De strekking van de antwoorden van de cursisten dient het
volgende beginsel te omvatten: als wij met een gebroken hart en een
verslagen geest tot Jezus Christus komen, zal Hij ons aannemen en ons
van onze zonden verlossen.)

• Hoe kan de uitnodiging van de Heiland om ‘als een klein kind tot Mij [te
komen]’ (vers 22) en ‘tot Mij terug [te] keren’ (vers 13) ons beter laten begrijpen
wat het wil zeggen om een gebroken hart en een verslagen geest te hebben?

• Welke levenservaringen kunnen ertoe leiden dat iemand een gebroken hart en
een verslagen geest heeft?

Vraag een cursist het volgende citaat van ouderling Bruce D. Porter van de Zeventig
voor te lezen. Geef eventueel een afdruk ervan aan iedere cursist. Zet de cursisten
ertoe aan om bij het luisteren te letten op inzichten hoe we een gebroken hart en
een verslagen geest offeren als we ons bekeren.

‘Wat houdt het in om een gebroken hart en een verslagen geest te hebben? […]
De volmaakte onderwerping van de Heiland aan de eeuwige Vader is de kern van
een gebroken hart en een verslagen geest. Christus’ voorbeeld leert ons dat een
gebroken hart een eeuwige, goddelijke eigenschap is. Wanneer ons hart gebroken
is staan we volledig open voor de Geest van God en erkennen we dat we van
Hem afhankelijk zijn voor alles wat we hebben en alles wat we zijn. Het

noodzakelijke offer is de offerande van hoogmoed in al haar vormen. De gebrokene van hart kan,
als zachte klei in de handen van een bekwame pottenbakker, in de handen van de Meester
geboetseerd en gevormd worden.

Een gebroken hart en een verslagen geest zijn ook de eerste voorwaarden van bekering [zie
2 Nephi 2:6–7]. […] Wanneer we gezondigd hebben en vergiffenis willen, houden een gebroken
hart en een verslagen geest in dat we ‘overeenkomstig de wil van God bedroefd’ zijn, die tot
bekering leidt (2 Korinthe 7:10). Dat vindt plaats als ons verlangen naar reiniging zo groot is dat
ons hart gepijnigd wordt door verdriet en we ernaar smachten om in harmonie met onze hemelse
Vader te zijn. Wie een gebroken hart en een verslagen geest hebben, zijn bereid om alles te doen
wat God vraagt zonder weerstand te bieden of wrok te koesteren. Niet langer doen we het op
onze manier, maar we leren het op Gods manier te doen. Met een dergelijke onderworpenheid
kan de verzoening in werking treden en kan ware bekering plaatsvinden.’ (‘Een gebroken hart en
een verslagen geest’, Liahona, november 2007, 32.)
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• Wat betekent het volgens ouderling Porter om met een gebroken hart en
verslagen geest tot Christus te komen?

Laat de cursisten bedenken wat zij kunnen doen om hun geloof in Jezus Christus te
versterken door Hem een gebroken hart en een verslagen geest te offeren. U kunt
hen enkele minuten de tijd gunnen om de ingevingen van de Geest op te schrijven.

Getuig dat de barmhartige gave van bekering voor ieder van ons beschikbaar is.
Vraag enkele cursisten naar hun gevoelens over het zoenoffer van de Heiland en de
gave van bekering.

Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3; Alma 19:29–30, 33–36; 36:19–21
Vergiffenis van zonden leidt tot gevoelens van vreugde en vrede
• Hoe kunt u reageren op individuen die te weten willen komen of een vroegere

zonde al dan niet vergeven is?

Vraag de cursisten Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3; en Alma 36:19–21 te doorzoeken op
manieren waarop iemand kan weten dat hij vergeving van hun zonden heeft
ontvangen.

• Hoe kunnen we volgens deze verzen weten dat we vergeving van onze zonden
hebben ontvangen? (Maak de cursisten het volgende beginsel duidelijk: als we
ons oprecht bekeren en vergeving van onze zonden ontvangen, wordt
onze schuld weggevaagd, worden we met de Geest van de Heer vervuld
en voelen we vreugde en vrede. Als de Geest u ertoe aanzet, kunt u de
volgende uitspraak van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf
Apostelen voorlezen: ‘De oprechte boetvaardige die maar geen verlichting lijkt
te vinden, moedig ik aan om de geboden te blijven onderhouden. Ik beloof u
dat verlichting zal komen op de tijd van de Heer. Genezen kost ook tijd.’
[‘Bekeer u opdat Ik u moge genezen’, Liahona, november 2009, 42].)

Vraag enkele cursisten om de verzen die de bekering van koning Lamoni en zijn
volk beschrijven voor te lezen (Alma 19:29–30, 33–36) om dit beginsel verder te
verduidelijken. Vraag de klas te letten op zegeningen die het volk ontving vanwege
hun bekering en geloof.

• Welke zegeningen hebben koning Lamoni, zijn vrouw en vele andere
Lamanieten vanwege hun bekering en geloof ontvangen? (Hun hart werd
veranderd, engelen dienden hen, zij lieten zich dopen, de kerk werd gevestigd
en de Heer stortte zijn Geest over hen uit.)

• Wanneer hebt u gezien dat anderen sommige van dezelfde zegeningen hebben
ervaren toen zij zich bekeerden en dichter tot de Heer kwamen?

Vraag een cursist de volgende uitspraak voor van president Boyd K. Packer
(1924–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen voor te lezen om de cursisten
de waarheid en het belang van dit beginsel duidelijk te maken:
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‘Er komen brieven van mensen die tragische vergissingen hebben begaan. Zij
vragen: “Kan ik ooit vergiffenis ontvangen?”

Het antwoord is: ja!

Het evangelie leert ons dat wij door bekering verlichting van kwelling en schuld
kunnen verkrijgen. Behalve voor hen die overlopen naar de zonen des verderfs
nadat zij een volheid hebben gekend, is er geen gewoonte, geen verslaving, geen

opstandigheid, geen overtreding en geen wandaad uitgesloten van de belofte van volledige
vergiffenis.

“Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als
scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden
als witte wol.” Maar wel op de voorwaarde die Jesaja noemt: “Als u gewillig bent en luistert”
[Jesaja 1:18–19].’ (‘The Brilliant Morning of Forgiveness’, Ensign, november 1995, 19.)

Vraag de cursisten te denken aan ervaringen waarbij zij de vreugde en gemoedsrust
hebben gevoeld die met volledige bekering gepaard gaan.

Mosiah 4:11–12, 26
Vergeving van zonden behouden
Vraag een cursist Mosiah 4:11–12, 26 voor te lezen. Vraag de cursisten op te letten
hoe we volgens koning Benjamin vergeving van zonden kunnen behouden.

• Hoe kunnen we volgens deze woorden van koning Benjamin ons hele leven
lang vergeving van onze zonden behouden? (De cursisten horen het volgende
beginsel te benoemen: als we Gods liefde en goedheid naar ons toe
indachtig zijn, standvastig in ons geloof blijven, en anderen liefhebben
en dienen, kunne we bekering van onze zonden behouden.)

Om de cursisten dit beginsel beter te laten begrijpen, vraagt u een cursist om de
volgende uitspraak van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der
Twaalf Apostelen voor te lezen:

Bekering betekent een streven naar verandering. Het zou de spot drijven met het
lijden van de Heiland in de hof van Gethsémané en aan het kruis als we zouden
verwachten dat Hij ons zonder enige inzet van onze kant tot engelachtige wezens
zou omtoveren. In plaats daarvan vult zijn genade onze uiterste inzet aan en
beloont het die (zie 2 Nephi 25:23). Misschien zouden we net zo vurig als we om
genade bidden, moeten bidden om de tijd en de kans om hard te werken, te

streven en te overwinnen. De Heer lacht beslist degene toe die het oordeel wil ondergaan na een
goed leven, die er dag in dag uit vastbesloten aan werkt om zijn zwakheid plaats te laten maken
voor kracht. Om ware bekering, ware verandering, te bereiken, moeten we misschien wel
meerdere pogingen doen, maar zo’n streven heeft iets zuiverends en heiligends.’ (‘De goddelijke
gave van bekering’, Liahona, november 2011, 39.)

• Welke gedachten en gevoelens komen in u op als u zich indenkt dat de Heer u
‘toelacht’ wanneer u zich inzet om zonde en sterfelijke zwakheid te
overwinnen?
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Geef uw getuigenis van de verzoening van Jezus Christus. Verzeker de cursisten
ervan dat zij vreugde en gemoedsrust zullen ervaren als zij zich bekeren. Moedig de
cursisten hun leven te bekijken en geloof tot bekering in Jezus Christus te hebben.

Leesstof voor de cursisten
• Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3, 11–12, 26; Alma 19:29–30, 33–36; 34:15–17; 36:19–21;

3 Nephi 9:13–14, 19–22.

• Neil L. Andersen, ‘Bekeert u […] opdat ik u moge genezen’, Liahona, november
2009, 40–43.
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LES 17

De kracht van het woord
Inleiding
Profeten uit het Boek van Mormon hebben zich veel moeite
getroost om Schriftuur voort te brengen en te bewaren die
ons in deze tijd tot zegen zou zijn. In deze les worden de
cursisten eraan herinnerd dat als zij de woorden van de

profeten bestuderen en gehoorzamen, zij kracht kunnen
ontvangen om Satan te overwinnen, hun weg door het
sterfelijk leven te banen en het eeuwig leven te verkrijgen.

Achtergrondinformatie
• Richard G. Scott, ‘De kracht van de Schriften’, Liahona, november 2011, 6–8.

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

• ‘De kracht van het woord’, hoofdstuk 8 in Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft
Benson (2014), 123–132.

Onderwijsideeën
1 Nephi 3:19–20; 5:21–22; Omni 1:14–17; Mosiah 1:3–5; Alma 37:3–4, 8
Het belang van Schriftuur
Toon de volgende uitspraak van ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum
der Twaalf Apostelen en vraag de cursisten hoe zij de vraag zouden beantwoorden
die hij stelt:

‘We zijn [grote] dank verschuldigd aan wie het woord door de eeuwen heen
nauwkeurig hebben opgeschreven en bewaard, vaak door zich veel arbeid en
offers te getroosten — Mozes, Jesaja, Abraham, Johannes, Paulus, Nephi,
Mormon, Joseph Smith en vele anderen. Wat wisten zij over het belang van
heilige Schriftuur dat wij ook dienen te weten?’ (‘De zegen van Schriftuur’,
Liahona, mei 2010, 32.)

• Wat wisten deze schrijvers volgens u over het belang van Schriftuur dat wij ook
dienen te weten?

Herinner de cursisten eraan dat Nephi en zijn broers door God werd opgedragen
naar Jeruzalem terug te keren om de koperen platen op te halen. Vraag enkele
cursisten beurtelings een vers uit 1 Nephi 3:19–20 en 5:21–22 voor te lezen terwijl
de klas let op redenen waarom de koperen platen zo belangrijk voor Lehi en zijn
gezin waren.

• Waarom zijn volgens deze verzen de Schriften zo belangrijk? (De cursisten
dienen de volgende waarheid te benoemen: de Schriften behouden Gods
woorden en geboden zoals ze door zijn profeten zijn gecommuniceerd.)

Om deze waarheid nader te ondersteunen, herinnert u de cursisten eraan dat,
honderden jaren na de aankomst van Lehi’s gezin in het beloofde land, hun
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nakomelingen het volk van Zarahemla (de Mulekieten) ontmoetten, die kort na
Lehi’s gezin Jeruzalem verlaten hadden.

Vraag de cursisten Omni 1:14–17 en Mosiah 1:3–5 stil te lezen en nota te nemen
van het verschil tussen wie de Schriften had (de Nephieten) en wie niet (de
Mulekieten).(Noot: u vindt meer over de Schriftstudievaardigheid ‘met elkaar
vergelijken’ [‘compare and contrast’], in ’Gospel Teaching and Learning: A Handbook
for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion [2012], 22.)

• Wat waren de gevolgen voor de Mulekieten omdat zij de Schriften niet hadden?
(Zie ook 1 Nephi 4:13.)

• Wat voor zegeningen kregen de Nephieten omdat zij de Schriften hadden?

Vraag een cursist om Alma 37:3–4, 8 voor te lezen terwijl de klas let op de
zegeningen die de Nephieten door de koperen platen ontvingen.

• Wat zijn volgens vers 8 enkele van de zegeningen die de Nephieten door de
koperen platen ontvingen?

• Wat bedoelde Alma volgens u toen hij zij dat de Schriften ‘de gedachten van dit
volk verruimd [hebben]’?

Om de betekenis van deze zinsnede duidelijk te maken, vraagt u een cursist om de
volgende uitspraak van ouderling D. Todd Christofferson voor te lezen terwijl de
klas let op bijkomende inzichten in hoe de Schriften onze gedachten verruimen:

‘De Schriften verruimen onze gedachten door ons te herinneren aan de Heer en
onze relatie met Hem en de Vader. Zij herinneren ons aan wat wij in ons
voorsterfelijk leven wisten. En ze verruimen onze gedachten in nog een andere
zin door ons in te lichten over tijdperken, volken en gebeurtenissen die we niet
zelf hebben meegemaakt. […]

De Schriften verruimen ook onze gedachten door ons te herinneren aan wat wij
en eerdere generaties hebben geleerd. Wie het opgetekende woord Gods niet tot hun
beschikking hebben of het naast zich neerleggen, verliezen uiteindelijk hun geloof in Hem en
vergeten het doel van hun bestaan.’ (‘De zegen van Schriftuur’, 33.)

• Hoe verruimen de Schriften onze gedachten?

• Welke leerstellingen, beginselen of verhalen in de Schriften vergroten of
verruimen onze gedachten aan de Heer en onze relatie met Hem?

1 Nephi 8:21–24, 29–30; 15:23–24; 2 Nephi 3:12; 32:3; 33:4–5; Jakob 2:8;
7:10–11; Alma 5:10–13; 31:5; 37:2, 8–10; Helaman 3:29–30; 15:7–8
Het woord van God brengt zegeningen
Vraag een cursist om Lehi’s visioen van de boom des levens (zie 1 Nephi 8) kort
samen te vatten. Vraag de klas dan wat de roede van ijzer voorstelt en waarom het
zo’n belangrijk deel van het visioen was. Indien nodig vraagt u de cursisten
1 Nephi 8:21–24, 29–30 te lezen.
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Vraag de cursisten 1 Nephi 15:23–24 te doorzoeken op de zegeningen aan hen die
zich aan het woord Gods vasthouden. U kunt de cursisten aanmoedigen om hun
bevindingen te markeren.

• Wat denkt u dat ‘vasthouden’ aan het woord van God betekent?

• Welke zegeningen krijgen we volgens deze verzen als we ons aan het woord
van God vasthouden? (De cursisten horen het volgende beginsel te benoemen:
als we ons vasthouden aan het woord van God, gaan we nooit geestelijk
verloren en kan de tegenstander ons niet overweldigen.)

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

‘Ik stel dat vasthouden aan de roede van ijzer in grote lijnen inhoudt dat we
ernstig, onder gebed en consequent de heilige Schriften gebruiken als zekere
bron van geopenbaarde waarheid en als een betrouwbare gids voor onze reis op
het enge en smalle pad naar de boom des levens — ofwel naar de Heer Jezus
Christus.’ (‘De droom van Lehi: Ons vasthouden aan de roede van ijzer’, Liahona,
oktober 2011, 36.)

Leg uit dat meerdere profeten uit het Boek van Mormon onderwezen over
bijkomende zegeningen aan hen die zich vasthouden aan het woord Gods. Zet de
volgende verwijzingen op het bord. Vraag iedere cursist er één of twee van te
bestuderen en te kijken welke zegeningen er voortkomen uit het woord van God
bestuderen. Laat de cursisten dan de zegeningen die ze gevonden hebben naast de
juiste verwijzing op het bord schrijven:

2 Nephi 3:12

2 Nephi 32:3

2 Nephi 33:4–5

Jakob 2:8

Jakob 7:10–11

Alma 5:10–13

Alma 31:5

Alma 37:2, 8–10

Helaman 3:29–30

Helaman 15:7–8

• Wanneer hebt u een van deze zegeningen ervaren?

Vraag de cursisten te beschrijven wat een jonge alleenstaande in het dagelijks leven
kan doen om aan de roede van ijzer vast te houden.
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Vraag de cursisten te bedenken of hun gebruik van de Schriften omschreven kan
worden als aan de roede van ijzer vasthouden.

Vraag de cursisten om na te denken en op te schrijven hoe zich beter aan de roede
van ijzer vast kunnen houden en meer aanspraak op deze zegeningen
kunnen maken.

Alma 37:38–46
Het woord van God brengt het eeuwige leven
Herinner de cursisten eraan dat de profeet Lehi van de Heer een instrument
ontving dat Liahona werd genoemd. Vraag een cursist Alma 37:38–42 voor te lezen
terwijl de klas let op hoe de Liahona Lehi’s gezin tot zegen was.

• Hoe was de Liahona het gezin van Lehi tot zegen?

• Wat werd er van Lehi’s gezin vereist om de Liahona goed te laten functioneren?
(Het kompas werkte alleen als zij de aanwijzingen ervan opvolgden en ze hun
geloof en ijver oefenden. Zie ook 1 Nephi 16:28.)

Verduidelijk dat Alma heeft gezegd dat het gebruik van de Liahona een
‘zinnebeeld’ en een ‘afschaduwing’ was — dit wil zeggen een symbool — van hoe
wij het woord van God dienen te gebruiken. Vraag een cursist Alma 37:43–46 voor
te lezen terwijl de klas de door Alma genoemde overeenkomsten benoemt tussen
de Liahona en de woorden van Christus.

• In welk beginsel uit de woorden van Christus onderwees Alma in deze verzen?
(De cursisten horen het volgende beginsel te benoemen: als wij de woorden
van Jezus Christus volgen, worden we in een rechte koers naar het eeuwig
leven geleid. Moedig de cursisten eventueel aan om het woord indien in de
verzen 45–46 te markeren. Deel de cursisten mee dat
oorzaak-en-gevolg-verbanden benoemen een belangrijke vaardigheid is die
hun Schriftstudie kan verbeteren.)

• Wat denkt u wat het betekent om in een ‘rechte koers’ naar het eeuwig leven
geleid te worden?

• Wat zijn enkele zaken die wij kunnen doen om verder te gaan dan simpelweg
de woorden van Christus te lezen en beginnen ze ‘na te volgen’?

Besluit de les met de volgende uitspraak van ouderling David A. Bednar te tonen
en de cursisten te vragen de vragen van ouderling Bednar te lezen en te
overpeinzen.

‘Een voortdurende toevloed van levend water is veel beter dan sporadisch een
slokje nemen.

Lezen, bestuderen en onderzoeken jij en ik dagelijks de Schriften op zo’n manier
dat wij ons vast kunnen houden aan de roede van ijzer […]?’ Gaan jij en ik voort
in de richting van de bron van levende wateren — vertrouwend op het woord
Gods? Dat zijn belangrijke vragen waar ieder van ons onder gebed goed over na

zou moeten denken.’ (‘A Reservoir of Living Water’ [CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen,
4 februari 2007], 7, lds.org/broadcasts.)
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Vraag of er cursisten zijn die willen getuigen hoe het woord van God bestuderen
hen tot zegen is geweest. Moedig de cursisten aan te blijven nadenken over de
vragen die ouderling Bednar stelde en vraag hen gehoor te geven aan de gedachten
en ingevingen die zij tijdens de les ontvangen hebben om hun studie van het
woord van God doeltreffender en zinvoller te maken.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 3:19–20; 5:21–22; 8:21–24, 29–30; 15:23–24; 2 Nephi 3:12; 32:3; 33:4–5;

Jakob 2:8; 7:10–11; Omni 1:14–17; Mosiah 1:3–5; Alma 5:10–13; 31:5; 37:2–4,
8–10, 38–46; Helaman 3:29–30; 15:7–8.

• Richard G. Scott, ‘De kracht van de Schriften’, Liahona, november 2011, 6–8.
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LES 18

Ons op de dag des oordeels
voorbereiden

Inleiding
Het sterfelijk leven is de tijd om ons erop voor te bereiden
God te ontmoeten. Het Boek van Mormon verklaart wat er
met onze geest gebeurt tussen de dood en de opstanding.
Nadat onze geest is verenigd met ons onsterfelijke lichaam,

verschijnen we voor de rechterstoel van God, waar onze
daden en de verlangens van ons hart onze eeuwige beloning
zullen bepalen.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘Resurrection’, Ensign, mei 2000, 14–16.

• D. Todd Christofferson, ‘De opstanding van Jezus Christus’, Liahona, mei 2014,
111–114.

• ‘De dood en de opstanding begrijpen’ hoofdstuk 37 in Leringen van
kerkpresidenten: Brigham Young (1997), 272–278.

Onderwijsideeën
Alma 34:32–34; 40:6–7, 11–14
Na de dood gaan de rechtvaardigen naar het paradijs en de goddelozen naar de
gevangenis in de geestenwereld
Zet de volgende vraag op het bord vóór de les begint:

Waarin kan het leven verschillen van mensen die de zin van dit sterfelijk leven niet
begrijpen en die niet geloven in een leven na de dood, met dat van mensen die deze
zaken wél begrijpen?

Laat de cursisten deze vraag beantwoorden. Herinner hen er dan aan dat het Boek
van Mormon ons begrip van de zin van het aardse leven verbetert en ons leert dat
het leven verdergaat na de dood.

Vraag een cursist om Alma 34:32–34 voor te lezen terwijl de klas let op wat Amulek
tegen de mensen in Ammonihah over de zin van het leven heeft gezegd.

• In welke belangrijke leerstellingen over de zin van het leven heeft Amulek
onderwezen? (De cursisten dienen meerdere leerstellingen uit deze passage te
benoemen, waaronder de volgende: dit leven is de tijd om ons voor te
bereiden God te ontmoeten.)

• Op welke manier kunt u door deze leerstelling beter begrijpen hoe u uw
dagelijks, sterfelijk leven dient te leiden?
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Toon eventueel de volgende uitspraak van president Thomas S. Monson om deze
leer te verduidelijken::

‘We begrijpen dat we naar de aarde zijn gekomen om te leren, te leven, om
vooruitgang te maken op onze eeuwige reis naar volmaaktheid. Sommigen
blijven kort op aarde, anderen hebben een lang leven. De maatstaf is niet de
lengte van ons leven, maar de kwaliteit ervan.’ (‘He Is Risen’, Ensign, november
1981, 18.)

• Waarom heeft Amulek ons gewaarschuwd de dag van onze bekering niet uit te
stellen?

Toon het volgende citaat van president Henry B. Eyring van het Eerste Presidium
en laat een cursist het voorlezen terwijl de klas op het gevaar van uitstellen let:

‘Er schuilt een gevaar in het woord ooit, als men er “nu nog niet” mee wil
zeggen. “Ooit zal ik mij bekeren.” “Ooit zal ik hem vergeven.” “Ooit zal ik met
mijn vrienden over de kerk praten.” “Ooit zal ik tiende gaan betalen.” “Ooit zal
ik weer naar de tempel gaan.” “Ooit […]” De Schriften maken het gevaar van
uitstel duidelijk [zie Alma 34:33–34]. […] Vandaag is een waardevol geschenk
van God. De gedachte ‘ooit zal ik’ kan een dief blijken te zijn die ons berooft van

mogelijkheden in dit leven en zegeningen in de eeuwigheid.’ (‘Vandaag’, Liahona, mei 2007, 89.)

Laat enkele cursisten beurtelings een vers uit Alma 40:6–7, 11–14 voorlezen. Vraag
de klas mee te lezen en te letten op wat Alma zijn zoon Corianton leerde over wat
er na onze dood met onze geest gebeurt. (Misschien moet u toelichten dat Alma
met de woorden ‘buitenste duisternis’ niet naar de uiteindelijke staat van Satan en
de verdoemden verwijst. Hij verwees daarentegen naar de staat van de goddelozen
tussen het tijdstip van hun overlijden en van hun opstanding. We noemen die staat
de geestengevangenis.)

• Waarin verschilt de staat van de rechtvaardigen van de staat van de goddelozen
na hun overlijden? (De cursisten dienen de volgende leerstelling te benoemen,
eventueel anders verwoord: tussen de dood en de opstanding vertoeft de
geest van de rechtvaardigen in het paradijs en de geest van de goddelozen
in de gevangenis.)

• Waarom is het belangrijk dat we begrijpen dat onze sterfelijke daden
beïnvloeden wat we na onze dood ervaren?

2 Nephi 9:12–13; Mosiah 15:21–26; 16:6–11; Alma 11:40–45; 40:4–5, 19–24
Onze geest zal tijdens de opstanding met ons lichaam herenigd worden
Herinner de cursisten eraan dat toen Abinadi koning Noach en zijn priesters
onderwees, hij beschreef wat er na de dood met ons gebeurt. De leerstellingen
waarin hij onderwees, beschrijven wat er met ons gebeurt na onze tijd in de
geestenwereld, ofwel het paradijs of de geestengevangenis. Vraag enkele cursisten

LES 18

87



om beurtelings een vers uit Mosiah 16:6–11 voor te lezen terwijl de klas let op wat
Abinadi onderwees.

• In welke leerstellingen onderwees Abinadi over wat er na onze tijd in de
geestenwereld met ons gebeurt? (Beklemtoon de volgende waarheid: omdat
Jezus Christus de banden van de dood heeft verbroken, kunnen wij allen
opstaan en een onsterfelijk lichaam ontvangen. De rechtschapenen
beërven eindeloos geluk en de goddelozen worden overgeleverd aan
eindeloze verdoemenis.)

Deel de cursisten mee dat veel profeten uit het Boek van Mormon van de
opstanding getuigden en hebben uitgelegd hoe het zal zijn. Zet de volgende
tekstverwijzingen op het bord (zonder de samenvatting) en laat iedere cursist een
van de teksten lezen. Zorg ervoor dat u alle passages aan iemand toewijst. Vraag de
cursisten hun passages in stilte te lezen en te letten op aanvullende bijzonderheden
over de opstanding.

2 Nephi 9:12–13 (Het paradijs geeft de geest van de rechtvaardigen op en de
geestengevangenis geeft de geest van de goddelozen op. De geest wordt herenigd
met het lichaam en wordt een onsterfelijke ziel.)

Mosiah 15:21–26 (De rechtschapenen komen in de eerste opstanding tevoorschijn,
alsook kleine kinderen en wie in onwetendheid zijn gestorven. De goddelozen
hebben geen deel aan de eerste opstanding.)

Alma 11:40–45 (Van alle mensen, goddelozen en rechtvaardigen, wordt de geest en
het lichaam in hun volmaakte vorm herenigd, en zij zullen voor God staan om
naar hun werken te worden geoordeeld.)

Alma 40:4–5, 19–24 (Er is een tijd tussen de dood en de opstanding waarin
geesten zich naar de geestenwereld begeven. Nadien is er een tijd aangewezen voor
de geest van alle mensen om met hun volmaakte lichaam te worden herenigd en
voor God te staan om te worden geoordeeld.)

Geef de cursisten de tijd om uit te leggen wat zij uit de hun toegewezen passages
hebben geleerd over de opstanding. Schrijf eventueel enkele van hun inzichten
naast de bijhorende passages op het bord. Stel zo nodig een of meer vragen zoals
de volgende om het begrip van de cursisten van deze passages te verbeteren:

• Hoe versterken deze waarheden je geloof dat de opstanding waar is en een
belangrijk onderdeel van het plan van onze hemelse Vader uitmaakt?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen. Laat de klas letten op de manier waarop een
getuigenis van de opstanding ons tot zegen kan zijn.
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‘De apostel Petrus verwees naar het feit dat God de Vader, in zijn oneindige
genade, “ons […] opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de
opstanding van Jezus Christus uit de doden” (1 Petrus 1:3; zie ook 1
Thessalonicenzen 4:13–18).

‘De “levende hoop” die we krijgen door de opstanding is onze overtuiging dat de
dood niet het einde is van onze identiteit maar slechts een noodzakelijke stap in

de bestemde overgang van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid. Die hoop verandert het hele zicht
op het sterfelijk leven. […]

‘De zekerheid van een opstanding geeft ons de kracht en het perspectief om door te gaan als wij
en al onze dierbaren in het sterfelijk leven voor moeilijkheden komen te staan, zoals lichamelijke,
geestelijke of emotionele gebreken die wij bij onze geboorte hebben meegekregen of tijdens ons
leven hebben opgelopen. Door de opstanding weten we dat die sterfelijke gebreken slechts
tijdelijk zijn!

De zekerheid van een opstanding geeft ons ook een krachtige prikkel om tijdens ons sterfelijk
leven de geboden van God na te leven. […]

De zekerheid omtrent de opstanding die tot onsterfelijkheid leidt, geeft ons ook de moed om
onze eigen dood onder ogen te zien — ook een dood die we voortijdig kunnen noemen. […]

Door de zekerheid van de onsterfelijkheid kunnen we beter omgaan met de dood van onze
dierbaren. […] Wij behoren God allemaal te loven om de zekerheid van de opstanding, waardoor
onze sterfelijke scheiding tijdelijk wordt en we de hoop en de kracht krijgen om door te gaan.’
(‘Resurrection’, Ensign, mei 2000, 15–16.)

• Wanneer heeft de geruststelling van de opstanding u kracht geschonken of u
gemotiveerd om rechtvaardiger te leven?

Getuig van de realiteit van de opstanding.

Alma 5:15–21; 7:21–25; 41:2–6
Ons op de dag des oordeels voorbereiden
Leg uit dat Alma de leden van de kerk in Zarahemla aanmoedigde om zich voor te
bereiden op het laatste oordeel door hun te vragen zich in te beelden dat zij voor
God stonden om te worden berecht. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit
Alma 5:15–21 voor te lezen. Vraag de klas wat Alma aan zijn toehoorders vraagt
om te bedenken.

• Welke vraag die Alma stelde, is in het bijzonder van betekenis voor u,
en waarom?

• Welk beginsel kunnen we leren van het getuigenis van Alma in vers 21 over wat
we moeten doen om gered te worden? (Maak de cursisten het volgende
beginsel duidelijk: we kunnen alleen worden gered als we rein zijn
gewassen door het verzoenende bloed van Jezus Christus.)

Om het begrip van de cursisten van dit beginsel te verbeteren, toont u het volgende
citaat van president Joseph Fielding Smith en laat u het door een cursist voorlezen:
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‘Ik kan niets bedenken wat in deze tijd belangrijker of noodzakelijker is dan
bekering prediken, zelfs onder de heiligen der laatste dagen. Ik roep hen […] op
om acht te slaan op de woorden van onze Verlosser. Hij heeft stellig verklaard dat
niets wat onrein is in zijn tegenwoordigheid kan vertoeven. Alleen wie getrouw
blijven en wie, door hun geloof en door hun bekering, hun kleding in zijn bloed
hebben gewassen, zullen het koninkrijk van God ingaan — niemand anders.’

(Leringen van kerkpresidenten: Joseph Fielding Smith [2013], 96–97.)

Vraag de cursisten Alma 7:21–25 stil te bestuderen en vraag hen de kwaliteiten te
markeren die we horen te ontwikkelen opdat onze klederen vlekkeloos worden
bevonden.

• Welke eigenschappen of kwaliteiten hebt u in deze passages terug gevonden
die we noodzakelijkerwijs horen te ontwikkelen bij onze voorbereiding om door
God geoordeeld te worden?

Moedig de cursisten aan te bedenken of hun daden en de verlangens van hun hart
hen erop voorbereiden om God bij het laatste oordeel te ontmoeten. Moedig hen
aan om alle noodzakelijke veranderingen aan te brengen zodat de dag des oordeels
een gelukkige dag kan zijn.

Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 9:12–13; Mosiah 15:21–26; 16:6–11; Alma 5:15–21; 7:21–25; 11:40–45;

16:6–11; 34:32–34; 40:4–7, 11–14, 19–24; 41:2–6.

• Dallin H. Oaks, ‘Resurrection’, Ensign, mei 2000, 14–16.
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LES 19

Godsdienstvrijheid
verdedigen

Inleiding
Godsdienstvrijheid is het heilige voorrecht om te geloven en
te handelen naar onze keuze — om onszelf te definiëren en
dan te leven zoals ons geweten ons ingeeft — en
tezelfdertijd de rechten van anderen respecteren (zie LV
134:4). In deze les onderzoeken de cursisten verslagen in het
Boek van Mormon waarin wordt beschreven hoe individuen

en groepen hebben getracht de kerk van God omver te
werpen en godsdienstige rechten en vrijheden te
ondermijnen. De cursisten worden eraan herinnerd dat
godsdienstvrijheid in onze tijd beschermd en in stand
gehouden moet worden.

Achtergrondinformatie
• Robert D. Hales, ‘Keuzevrijheid in stand houden en godsdienstvrijheid

beschermen’, Liahona, mei 2015, 111–113.

• Dallin H. Oaks, ‘Waarheid en verdraagzaamheid in evenwicht houden’,
Liahona, februari 2013, 28–35.

• ‘Why We Need Religious Freedom’ [Waarom we godsdienstvrijheid nodig
hebben], mormonnewsroom.org/article/why-religious-freedom.

• ‘An Introduction to Religious Freedom’ [Een inleiding tot godsdienstvrijheid],
mormonnewsroom.org/article/introduction-religious-freedom.

Onderwijsideeën
Mosiah 29:10–11, 16–18, 25–26, 32; Alma 30:7–9
Het belang van keuzevrijheid en godsdienstvrijheid
Herinner de cursisten eraan dat we voor onze komst naar de aarde aan de
raadsvergadering in de hemel deelnamen. Vraag de cursisten wat de belangrijkste
doelen en beslissingen van deze raad waren. Toon dan de volgende uitspraken van
president Ezra Taft Benson (1899–1994) en lees ze voor:

‘De centrale kwestie in die voorsterfelijke raadsvergadering was: zullen de
kinderen van God onbelemmerde keuzevrijheid hebben om de weg te kiezen die
ze willen volgen, hetzij goed of kwaad, of zullen zij gedwongen worden
gehoorzaam te zijn? Christus en allen die Hem volgden stonden voor het eerste
voorstel — vrijheid van keuze; Satan stond voor het tweede — dwang.’ (Leringen
van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson [2014], 64.)

‘In de Schriften staat dat er een grote oorlog in de hemel was, een strijd over het beginsel van
vrijheid, het recht om te kiezen.’ (Leringen: Ezra Taft Benson, 64.)

91



‘De oorlog die in de hemel over deze kwestie begon, is nog niet voorbij. Het conflict wordt op het
strijdtoneel van de sterfelijkheid voortgezet.’ (Leringen: Ezra Taft Benson, 64.)

• Welk bewijs hebt u gezien dat de voorsterfelijke strijd over vrijheid en keuze
nog bezig is in het sterfelijk leven?

• Waarom wil Satan volgens u vrijheid vernietigen?

Terwijl de cursisten antwoorden, kunt u het volgende citaat van president David O.
McKay (1873–1970) geven:

‘Het vermogen leven te scheppen daargelaten, is het recht op zelfbeschikking in
dat leven Gods grootste gave aan de mens.’ (Teachings of Presidents of the
Church: David O. McKay [2003], 208.)

Herinner de cursisten eraan dat eeuwenlang na Lehi’s aankomst in het beloofde
land de Nephieten door koningen werden geregeerd. Koning Mosiah stelde voor
een nieuwe regeringsvorm in te stellen. Vraag de cursisten Mosiah 29:10–11, 16–18,
25–26 te bestuderen en te letten op de reden waarom Mosiah een nieuwe
regeringsvorm voorstelde.

• Welke redenen gaf koning Mosiah op voor zijn verlangen om een nieuwe
regeringsvorm in te stellen?

Leg aan de cursisten uit dat het systeem met rechters geschikt en noodzakelijk was
om de vrijheid in de Nephitische samenleving te beschermen. Andere
samenlevingen hebben ook geprobeerd om vrijheid te vestigen en in stand te
houden, hoewel hun regeringsvorm misschien anders georganiseerd was. Laat een
cursist Mosiah 29:32 voorlezen terwijl de klas let op waarom Mosiah de vrijheid van
zijn volk in stand wilde houden.

• Waarom was het nodig de vrijheid van de Nephieten in stand te houden?

• Wiens verantwoordelijkheid is het om onze rechten en voorrechten in stand te
houden? Hoe kunnen we dat doen?

Leg uit dat persoonlijke vrijheid uitoefenen niet de plaats inneemt van het beginsel
dat we de wetten van het land moeten gehoorzamen.

Vraag de cursisten om in Alma 30:7–9 een van de rechten op te zoeken die de
nieuwe Nephitische regering garandeerde.

U kunt uitleggen dat deze passage laat zien dat de Heer verbiedt om anderen op
grond van hun geloof of ongeloof in God te discrimineren (zie ook LV 134:4).

• Wat voor baat heeft de maatschappij bij het beschermen van
godsdienstvrijheid?

Laat een cursist het volgende voorlezen om deze vraag te beantwoorden:
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‘Godsdienstvrijheid, of gewetensvrijheid, is van kritiek belang voor het welzijn van een
gevarieerde samenleving. Het stelt verschillende godsdiensten en overtuigingen in staat om te
gedijen. Godsdienstvrijheid beschermt de rechten van alle groepen en individuen, zelfs de
kwetsbaarste, of ze nu godsdienstig zijn of niet.’ (‘Religious Freedom’ [Godsdienstvrijheid],
mormonnewsroom.org/official-statement/religious-freedom.)

Om te verduidelijken wat die basiselementen van godsdienstvrijheid zijn, toont u
de volgende uitspraak van ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf
Apostelen en laat u een cursist die voorlezen:

‘Er zijn vier hoekstenen van godsdienstvrijheid waar wij ons als heiligen der
laatste dagen op moeten verlaten en die we moeten beschermen.

‘De eerste is de vrijheid om te geloven. […]

De tweede hoeksteen van godsdienstvrijheid is de vrijheid om anderen te
vertellen over ons geloof en onze overtuiging. […]

De derde hoeksteen van godsdienstvrijheid is de vrijheid om een godsdienstige organisatie te
stichten en in vrede met anderen te aanbidden. […]

De vierde hoeksteen van godsdienstvrijheid is de vrijheid om ons geloof na te leven — vrije
geloofsuitoefening, niet alleen thuis en in de kerk, maar ook in het openbaar.’ (‘Keuzevrijheid in
stand houden en godsdienstvrijheid beschermen’, Liahona, mei 2015, 112.)

Vat deze vier hoekstenen samen door het volgende op het bord te schrijven:

Vrijheid om te geloven, te prediken, te organiseren en na te leven.

• Hoe zou de beperking van een van deze vier hoekstenen de kansen op
geestelijke groei tegenhouden?

• Hoe is uw leven beïnvloed door deze elementen van godsdienstvrijheid?

Alma 2:1–10, 12, 27–28; 44:1–5; 46:4–5, 10–16, 19–22
Godsdienstvrijheid bewaren
Schrijf de volgende Schriftverwijzingen op het bord en leg uit dat deze passages
voorbeelden van bedreigingen voor godsdienstvrijheid bevatten:

Alma 2:1–4

Alma 46:4–5, 10

Laat de helft van de klas de eerste passage lezen, en de andere helft de tweede.
Vraag de cursisten te letten op het doel van hen die de godsdienstvrijheid
bedreigden.
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• Wat waren volgens deze passages de doelstellingen van Amlici en Amalickiah?

• Wat zouden voor de samenlevingen uit deze verslagen de gevolgen van een
verlies aan godsdienstvrijheid zijn geweest?

Voeg de volgende tekst in het vet aan de verwijzingen op het bord toe:

Alma 2:1–4, 5–10, 12, 27–28

Alma 46:4–5, 10, 11–16, 19–22

Vraag de cursisten de verzen te lezen die zijn toegevoegd aan de passage die ze net
hebben gelezen en vraag hen op te letten wat de rechtvaardige mensen deden om
hun godsdienstvrijheid te beschermen.

• Welke waarheden kunnen we uit deze passages leren over het belang van het
behoud van godsdienstvrijheid? (De cursisten dienen de volgende waarheden
te vinden: het is onze plicht om ons gezin, onze godsdienst en onze
vrijheid te verdedigen. Als we God aanroepen en ons verbinden om zijn
geboden te onderhouden, sterkt Hij ons in de verdediging van onze
rechten en ons geloof.)

Als de tijd het toelaat, kunt u ook Alma 44:1–5 gezamenlijk lezen en bespreken hoe
het geloof van de Nephieten hen sterkte in hun verdediging tegen Zerahemnah en
de Lamanieten.

• In het Boek van Mormon werd godsdienstvrijheid vaak bedreigd door
vervolging en oorlog. Hoe zijn individuen en groepen in onze tijd een
bedreiging voor godsdienstvrijheid?

Als het nodig is om deze vraag te beantwoorden, leest u de volgende verklaring
over groeiende bedreigingen voor godsdienstvrijheid in de Verenigde Staten. Wijs
erop dat hoewel deze verklaring gaat over zaken eigen aan de Verenigde Staten dat
veel andere landen gelijkaardige bedreigingen van hun godsdienstvrijheid
ondervinden.(Noot: gebruik deze verklaring alleen om voorbeelden te geven hoe
bepaalde godsdienstige vrijheden worden bedreigd. Laat dit niet uitmonden in een
discussie over homorechten en andere politieke problemen.)

‘Bedreigingen van godsdienstvrijheid komen uit veel verschillende bronnen. De toenemende
voorspraak voor homorechten dreigt de godsdienstvrijheid op verschillende manieren in te
perken. Veranderingen in de gezondheidszorg bedreigen de rechten van wie bepaalde morele
overtuigingen over het menselijk leven hebben. Deze en andere ontwikkelingen leiden tot
conflicten en beginnen een last voor godsdienstige organisaties en gewetensvolle mensen te
worden. Ze dreigen […] in te perken hoe godsdienstige organisaties hun personeel en hun
eigendom kunnen beheren. Ze zijn bezig kerkelijke universiteiten, scholen en instellingen voor
sociale diensten onder dwang te plaatsen. […] In deze en veel andere omstandigheden zien we
hoe godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid subtiel maar gestaag worden uitgehold.’ (‘An
Introduction to Religious Freedom’ [Een inleiding tot godsdienstvrijheid], mormonnewsroom.org/
article/introduction-religious-freedom.)
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Wijs erop dat de kerk ‘billijkheid voor iedereen’ voorstaat. In overeenstemming met
Geloofsartikelen 1:11, dienen we ons recht op godsdienstvrijheid op een billijke en
evenwichtige wijze op te eisen, rekening houdend met de rechten en belangen van
anderen (zie ‘Mormoonse leiders vragen om wetgeving die de godsdienstvrijheid
beschermt’, www.nieuws-mormonen.nl/artikel/
mormoonse-leiders-vragen-om-wetgeving-die-de-godsdienstvrijheid-beschermt.)

Laat een cursist de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith (1805–1844)
voorlezen:

‘Als het is aangetoond dat ik bereid ben om te sterven voor een “mormoon”, dan
ben ik stoutmoedig genoeg om voor de hemel te verklaren dat ik net zo bereid
ben om te sterven ter verdediging van de rechten van een presbyteriaan, een
baptist of een goed mens die tot een andere godsdienst behoort; want hetzelfde
beginsel dat de rechten van de heiligen der laatste dagen zou vertrappen, zou de
rechten van de rooms-katholieken vertrappen of van welke andere godsdienst

dan ook die te onpopulair en te zwak is om zich te verdedigen.

Het is vrijheidsliefde die mijn ziel inspireert — burgerlijke en godsdienstige vrijheid voor de hele
mensheid.’ (Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith [2007], 372.)

• Waarom is het belangrijk godsdienstvrijheid voor alle mensen te vrijwaren en
niet alleen voor de heiligen der laatste dagen? (Zulke vrijwaringen stellen
anderen in staat hun keuzevrijheid volgens het plan van God te gebruiken en
bevorderen een vredige en rechtvaardige samenleving. Als we willen dat ons
geloof wordt beschermd en gerespecteerd, horen we het geloof van anderen te
beschermen en respecteren.)

• Wat zijn enkele gepaste dingen die we kunnen doen om godsdienstvrijheid in
stand te houden en te versterken?

Vraag een cursist de volgende uitspraak van ouderling Robert D. Hales voor te
lezen om antwoord op deze vraag te geven:

‘Broeders en zusters, wij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van deze
heilige vrijheden en rechten voor onszelf en ons nageslacht. Wat kunnen u en
ik doen?

Allereerst moeten we goed geïnformeerd zijn. Let op kwesties in uw
gemeenschap die gevolgen kunnen hebben voor de godsdienstvrijheid.

Sluit u ten tweede bij anderen aan die de zaak van de godsdienstvrijheid ook zijn
toegedaan. Werk samen om de godsdienstvrijheid te beschermen.

Leef ten derde zó dat u een goed voorbeeld bent van wat u gelooft — zowel in woord als daad.
Hoe we onze godsdienst naleven, is veel belangrijker dan wat we over onze godsdienst zeggen.’
(‘Godsdienstvrijheid bewaren’, 113.)

• Hoe kunt u op kwesties in uw gemeenschap letten die de godsdienstvrijheid
kunnen beïnvloeden?
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• Welke andere groepen in uw gebied hebben dezelfde toewijding aan
godsdienstvrijheid?

• Wat hebt u zelf al gedaan of anderen zien doen om godsdienstvrijheid te
bevorderen?

Licht de cursisten in over de informatiebronnen over godsdienstvrijheid op
mormonnewsroom.org. Moedig de cursisten aan te bedenken wat zij kunnen doen
om godsdienstvrijheid te bevorderen en te verdedigen. Getuig dat onze hemelse
Vader hen zal leiden bij hun inspanningen.

Leesstof voor de cursisten
• Mosiah 29:10–11, 16–18, 25–26, 32; Alma 2:1–10, 12, 27–28; 30:7–9; 44:1–5;

46:4–5, 10–16, 20–22.

• Robert D. Hales, ‘Keuzevrijheid in stand houden en godsdienstvrijheid
beschermen’, Liahona, mei 2015, 111–113.

LES 19

96



LES 20

Ons geloof en ons
getuigenis versterken

Inleiding
Geloof in Jezus Christus en zijn evangelie geeft de kinderen
van God kracht en geestelijke bescherming. Het Boek van
Mormon beschrijft houdingen en gedragingen waardoor
mensen in ongeloof kunnen verkommeren. Profeten uit het

Boek van Mormon waarschuwden voor deze gedragingen en
houdingen, en onderwezen in evangeliebeginselen die ons
geloof en getuigenis versterken.

Achtergrondinformatie
• Neil L. Andersen, ‘Geestelijke wervelwinden’, Liahona, mei 2014, 18–21.

• L. Whitney Clayton, ‘Kies ervoor om te geloven’, Liahona, mei 2015, 36–39.

• Larry S. Kacher, ‘Ga niet lichtvaardig met heilige dingen om’, Liahona,
november 2014, 104–106.

Onderwijsideeën
2 Nephi 1:10–11; 9:28; Mosiah 2:36–37; 26:1–4; Alma 12:9–11; 31:8–11;
46:7–8; Helaman 4:11–13; 13:24–26; Mormon 9:7–8
Houdingen en gedragingen die geloof en getuigenis ondermijnen
Toon de volgende vraag en vraag de cursisten kort te antwoorden:

• Hoe kunnen diegenen die de ervaring van het evangelie hebben ervaren toch
hun geloof en getuigenis verliezen?

Herinner de cursisten eraan dat de profeet Lehi waarschuwde dat zijn nageslacht
op een dag hun geloof in Jezus Christus en zijn evangelie zouden verliezen. Vraag
een cursist om 2 Nephi 1:10–11 voor te lezen en vraag de rest van de klas te letten
op het gevolg dat ongeloof uiteindelijk had voor het nageslacht van Lehi. (Het is
misschien nuttig om te verduidelijken dat de zinsnede ‘in ongeloof verkommeren’
betekent door ongeloof geestelijk achteruitgaan.)

• Welke uitwerking had ongeloof uiteindelijk op de nakomelingen van Lehi?

Wijs erop dat hoewel er veel factoren zijn die bijdroegen aan de vernietiging van de
Nephitische beschaving, de belangrijkste oorzaak van de neergang van de
Nephieten hun verlies van hun geloof in Jezus Christus en zijn evangelie was.
Daarom hebben de schrijvers van het Boek van Mormon ons herhaaldelijk
gewaarschuwd voor gedragingen en houdingen die ons geloof in de Heer
verzwakken, en hebben ze voortdurend onderwezen hoe we een getuigenis
opbouwen en versterken.

Vraag een cursist Mosiah 26:1–4 voor te lezen en moedig de klas aan te letten op
houdingen en gedragingen die tijdens de heerschappij van koning Mosiah het
geloof van sommige mensen ondermijnde.
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Vraag de cursisten welk beginsel in deze verzen ons leert wat er gebeurt met
mensen die ervoor kiezen om niet in waarheid te geloven en ernaar te handelen.
De cursisten kunnen onder meer de volgende beginselen noemen: als mensen
ervoor kiezen om niet te geloven in, en te handelen naar, de waarheden die
zij hebben geleerd, wordt hun hart verhard en kunnen zij geen gebruik
maken van de zegeningen van het geloof en de getuigenis.

• Als mensen ervoor kiezen om niet te geloven in, en te handelen naar, de
waarheden die zij hebben geleerd: waarom wordt hun hart volgens u dan
verhard tegen de Geest?

Schrijf de volgende Schriftverwijzingen op het bord zodat de cursisten de
bijbehorende houdingen en gedragingen kunnen benoemen die tot een verlies van
geloof en getuigenis kunnen leiden. Wijs elke cursist een of twee passages toe en
zorg ervoor dat u elke passage aan iemand toewijst. Vraag de cursisten de hun
toegewezen passages te doorzoeken op houdingen of gedragingen die ertoe
kunnen leiden dat mensen hun geloof en getuigenis verliezen.

2 Nephi 9:28

Mosiah 2:36–37

Alma 12:9–11

Alma 31:8–11

Alma 46:7–8

Helaman 4:11–13

Helaman 13:24–26

Mormon 9:7–8

Vraag de cursisten na verloop van voldoende tijd om de houdingen en gedragingen
die zij hebben gevonden te bespreken, en uit te leggen hoe deze iemands geloof en
getuigenis kunnen verzwakken. Vat de antwoorden van de cursisten samen naast
de bijhorende passage op het bord.

• Welke van deze houdingen of gedragingen zijn volgens u in deze tijd het
gevaarlijkst voor jongvolwassen leden van de kerk? Waarom?

Vraag de cursisten een houding of een gedrag te kiezen van de lijst op het bord en
uit te leggen hoe we ons tegen die houding of dat gedrag kunnen beschermen.

Gun de cursisten een ogenblik om te bedenken welke van deze houdingen of
gedragingen hun geloof en getuigenis hebben bedreigd en wat ze kunnen doen om
zich te sterken.
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2 Nephi 28:21–23; Mormon 5:16–18
De gevolgen van een verlies van geloof en getuigenis
Herinner de cursisten eraan dat toen de profeet Mormon de Nephitische legers
leidde, er een moment was waarop hij zag in wat een goddeloze en hopeloze
toestand het volk zich bevond. Vraag de cursisten Mormon 5:16–18 te bestuderen
en te letten op Mormons beschrijving van de geestelijke toestand van zijn volk.

• Wat betekent het volgens u om ‘zonder Christus en God in de wereld’ te zijn?

• Welk beginsel kunnen we uit de woorden van Mormon leren over wie hun
geloof in de Heer verliezen en weigeren zich te bekeren? (De strekking van de
antwoorden van de cursisten dient het volgende beginsel te omvatten: als we
toelaten dat we ons geloof verliezen en we ons niet willen bekeren, zal de
Geest Zich aan ons onttrekken en zullen we de leiding van de Heer
verliezen.)

• Waar waarschuwde Mormon ons volgens vers 18 voor dat het gevolg zou zijn
als we de leiding van de Heer verloren?

Leg uit dat Nephi heeft gezegd dat het proces waarbij men de Geest verliest en
gevankelijk door de duivel weggevoerd wordt vaak traag en geleidelijk verloopt.
Laat enkele cursisten beurtelings een vers uit 2 Nephi 28:21–23 voorlezen en vraag
de klas woorden en zinsneden te benoemen die deze geleidelijke geestelijk
neergang beschrijven.

• Welke houdingen benoemde Nephi die iemands geestelijke neergang kunnen
veroorzaken?

• Waarom zijn deze houdingen volgens u bijzonder gevaarlijk voor ons geloof?

Laat een cursist het volgende verhaal van president Henry B. Eyring van het Eerste
Presidium voorlezen:

‘Evenals waarheid ons regel op regel wordt gegeven en het licht langzaam feller
wordt naarmate wij gehoorzamer worden, zal ons getuigenis van de waarheid bij
ongehoorzaamheid bijna onmerkbaar stukje bij beetje verminderen, en zal de
duisternis zo langzaam neerdalen dat de hoogmoedigen makkelijk kunnen
ontkennen dat er iets verandert.

Ik heb een man gekend die langzaam afstand van de kerk nam. Eerst wilde hij
geen les meer geven in de zondagsschool, daarna bleef hij weg uit de kerk en vergat hij zo nu en
dan zijn tiende te betalen. […] Hij zag geen verschil, maar ik wel. Het licht in zijn ogen en zelfs
de glans van zijn gelaat verminderden. Hij zag het verschil niet, omdat een van de gevolgen van
ongehoorzaamheid aan God lijkt te zijn dat men net genoeg geestelijk verdovingsmiddel
aanmaakt om elke prikkeling te belemmeren die aangeeft dat we de banden met God
doorknippen. Niet alleen werd het getuigenis van de waarheid langzaam uitgehold, maar zelfs de
herinneringen aan hoe het was om in het licht te zijn, kwamen hem voor als waanideeën.’ (‘A Life
Founded in Light and Truth’ [Brigham Young University devotional, 15 augustus 2000], 3,
speeches.byu.edu.)

• Wat zijn volgens u enkele van de indicaties dat iemand zijn of haar geloof en
getuigenis begint te verliezen?
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1 Nephi 15:7–11; 2 Nephi 25:28–29; Mosiah 4:11–12; 15:11; Helaman 15:7–8
Geloof en getuigenis versterken
Toon de volgende uitspraak van ouderling Neil L. Andersen van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist die voorlezen:

‘In de natuur worden bomen die in een omgeving met veel wind groeien sterker.
Wanneer de wind een jong boompje geselt, zorgen bepaalde krachten in de
boom voor twee dingen. Ten eerste zetten ze de wortels aan sneller te groeien en
zich verder te verspreiden. Ten tweede starten de krachten in de boom de
aanmaak van celstructuren die de stam en de takken dikker en soepeler maken
om de druk van de wind aan te kunnen. Die sterkere wortels en takken

beschermen de boom tegen stormen die zeker terug zullen komen.

Je bent God oneindig veel dierbaarder dan een boom. Je bent zijn zoon of dochter. Hij heeft je
geest sterk en veerkrachtig gemaakt voor de wervelwinden van het leven. Net zoals de wind die
tegen een jonge boom waait, kunnen de wervelwinden in je jeugd je geestelijke kracht vergroten
en je op de komende jaren voorbereiden.’ (‘Geestelijke wervelwinden’, Liahona, mei
2014, 18–19.)

• Hoe kunnen we geestelijke kracht verkrijgen en moeilijkheden overwinnen die
ons geloof en ons getuigenis dreigen aan te tasten?

Herinner de cursisten eraan dat het Boek van Mormon evangeliebeginselen bevat
die ons kunnen leiden in ons streven naar een sterker geloof en een sterker
getuigenis.

Vraag een cursist om 2 Nephi 25:28–29 voor te lezen en leg uit dat deze verzen een
samenvatting zijn van een krachtige rede die Nephi aan zijn volk gaf over de
manier waarop zij gered konden worden. Vraag de klas op te letten wat volgens
wat Nephi ons heeft geleerd de belangrijkste beslissing is die we in ons
leven nemen.

• Wat is volgens de leringen van Nephi de belangrijkste beslissing die we in ons
leven zullen nemen? (Help de cursisten om het volgende beginsel te
benoemen: als we ervoor kiezen in Jezus Christus te geloven en we Hem
met heel onze macht, verstand en kracht aanbidden, blijven we geestelijk
sterk en worden we niet uitgeworpen.)

Laat het volgende citaat van ouderling L. Whitney Clayton van de Zeventig zien en
door een cursist voorlezen:

‘Profeten hebben ons eeuwenlang gemaand en zelfs gesmeekt om in Christus te
geloven. […] De beslissing om te geloven is de belangrijkste beslissing die we
ooit zullen nemen. Die beslissing beïnvloedt al onze andere beslissingen. […]

‘Geloof en getuigenis zijn geen passieve beginselen. Ze overkomen ons niet.
Geloof is iets waar we voor kiezen — iets waar we op hopen, waar we ons voor
inspannen en waar we offers voor brengen. We gaan niet per ongeluk in de

Heiland en zijn evangelie geloven, net zo min als we per ongeluk bidden of tiende betalen. We
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nemen een actieve beslissing om te geloven, net zoals we ervoor kiezen om andere geboden te
onderhouden.’ (‘Kies ervoor om te geloven’, Liahona, mei 2015, 38.)

• Wat betekent volgens u ‘geloof en getuigenis zijn geen passieve beginselen’?

• Waarom is volgens u een streven om de evangeliebeginselen na te leven de
beste manier om ons geloof en ons getuigenis te versterken?

Om de cursisten enkele van de manieren te laten ontdekken waarop we ons
kunnen inspannen om ons geloof en ons getuigenis te versterken, schrijft u de
volgende Schriftverwijzingen op het bord en laat u iedere cursist er op zijn minst
één in stilte lezen. Vraag hun te letten op beginselen die aan de versterking van ons
geloof in Jezus Christus en zijn evangelie bijdragen.

1 Nephi 15:7–11

Mosiah 4:11–12

Mosiah 15:11

Helaman 15:7–8

Vraag de cursisten naar hun bevindingen uit deze passages. U kunt de cursisten
vragen om hun getuigenis van de manier waarop zij deze of andere beginselen
hebben toegepast en daardoor met een toegenomen geloof in Jezus Christus en
zijn evangelie gezegend zijn. Moedig de cursisten aan de nodige inspanningen te
doen om hun geloof in de Heer te versterken.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 15:7–11; 2 Nephi 1:10–11; 9:28; 25:28–29; 28:21–23; Mosiah 2:36–37;

4:11–12; 15:11; 26:1–4; Alma 12:9–11; Alma 31:8–11; 46:7–8; Helaman 4:11–13;
13:24–26; 15:7–8; Mormon 5:16–18; 9:7–8.

• L. Whitney Clayton, ‘Kies ervoor om te geloven’, Liahona, mei 2015, 36–39.
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LES 21

De komst van Jezus Christus
Inleiding
De omstandigheden en gebeurtenissen die met het bezoek
van Jezus Christus aan Amerika worden geassocieerd zijn een
patroon voor zijn wederkomst. Deze les helpt de cursisten

met het toepassen van beginselen uit het Boek van Mormon
om beter voorbereid te zijn op de ‘grote en geduchte dag’
(3 Nephi 25:5) waarop Christus wederkomt.

Achtergrondinformatie
• Dallin H. Oaks, ‘Voorbereiding op de wederkomst’,Liahona, mei 2004, 7–10.

• Jeffrey R. Holland, ‘Ons op de wederkomst voorbereiden’, Liahona, december
2013, 48–51.

Onderwijsideeën
Helaman 14:20–30; 16:1–5; 3 Nephi 9:1–5, 12–14; 10:12
Tekens zijn ons gegeven ter ondersteuning van ons geloof in, en ter voorbereiding
op, de wederkomst
Vraag de cursisten te vertellen over gebeurtenissen of activiteiten in hun leven die
voorbereiding vereisten (bijvoorbeeld een zending). Vraag dan:

• Wat voor verschil maakte de voorbereiding voor het grote geheel?

• Hoe anders zou het zijn geweest als u zich niet had voorbereid?

Laat het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) zien en door
een cursist voorlezen. Vraag de klas waar het Boek van Mormon ons op volgens
president Benson op kan voorbereiden:

‘In het Boek van Mormon staat […] een patroon waarmee we ons op de
wederkomst kunnen voorbereiden. Een groot deel van het boek richt zich op de
paar decennia die voorafgaan aan de komst van Christus naar Amerika. Door die
tijd zorgvuldig te bestuderen, wordt het ons duidelijk waarom sommigen in de
verschrikkelijke oordelen omkwamen die aan zijn komst voorafgingen en waarom
anderen bij de tempel in het land Overvloed waren om met hun handen de

wonden in zijn handen en voeten te voelen.’ (Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft Benson
[2014], 148–149.)

• Waarom dienen we volgens president Benson het verslag in het Boek van
Mormon over het bezoek van Jezus Christus aan zijn volk in Amerika
aandachtig te bestuderen? (Zorg ervoor dat de cursisten het volgende begrijpen:
door in het Boek van Mormon het verslag van de gebeurtenissen rond het
bezoek van Jezus Christus aan Amerika te bestuderen, kunnen wij leren hoe we
ons op de wederkomst moeten voorbereiden.)
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Vraag de cursisten op beginselen en leerstellingen te letten bij het bestuderen van
het verslag van het bezoek van de Heiland aan Amerika die hen zullen helpen met
hun voorbereiding op de wederkomst.

Herinner de cursisten eraan dat voor de geboorte van de Heiland Samuel de
Lamaniet profeteerde over de tekens die de geboorte en de dood van de Heiland
zouden vergezellen. Vraag de cursisten Helaman 14:20–27 vluchtig te doorlezen en
de tekens van de dood van Christus te benoemen.

• Wat zijn enkele van de tekens waarvan Samuel aan de Nephieten vertelde dat
ze de dood van Jezus Christus zouden vergezellen?

Draag de helft van de cursisten op om Helaman 14:28–30 te lezen en de andere
helft om Helaman 16:4–5 te lezen. Vraag hen te letten op redenen waarom deze
tekens aan de Nephieten werden gegeven. U kunt de cursisten aanmoedigen om
vooral te letten op de zinsnede ‘met de bedoeling dat …’

• Waarom geeft de Heer volgens deze verzen tekens? (Help de cursisten om de
volgende leerstelling te benoemen: de Heer voorziet in tekens en wonderen
opdat we in Hem geloven en we verlost kunnen worden. U kunt deze
leerstelling op het bord zetten.)

• Wat wordt in Helaman 14:29 aangegeven dat zal gebeuren met wie niet in de
tekens en wonderen geloven? (Een rechtvaardig oordeel zal op hen komen.)

Verklaar dat in het verslag in 3 Nephi, de beloofde tekens en wonderen —
waaronder de vernietiging die de dood van de Heiland aankondigde — stilaan
werden vervuld. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 3 Nephi 9:1–5,
12–14; 10:12 voor te lezen terwijl de klas let op wat er gebeurde met hen die in de
boodschappen van Samuel en Nephi geloofden en wat er gebeurde met hen die dat
niet deden.

• Waarom zijn volgens deze verzen sommige mensen vernietigd? Waarom zijn er
sommigen gespaard?

Wijs erop dat volgelingen van Jezus Christus in deze tijd is geleerd om uit te kijken
naar tekens die voorafgaan aan zijn wederkomst. Vraag de cursisten te bespreken
hoe het begrijpen en herkennen van de tekens van de wederkomst, die door de
profeten is voorspeld, hedendaagse kerkleden kan helpen om beter op zijn komst
voorbereid te zijn.

3 Nephi 11:1–17
Voorbereiden om de Heiland te ontmoeten
Toon een afbeelding van Jezus Christus die aan de Nephieten verschijnt. Terwijl de
cursisten het verslag van het bezoek van de Heiland aan de Nephieten bestuderen,
vraagt u hen te letten op de zegeningen ontvangen door hen die in de tekens van
de dood van de Heer geloofden en zich op zijn komst voorbereidden.

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit 3 Nephi 11:1–12 voor te lezen.

• Hoe bereidde geloof in de beloofde tekens van de komst van de Heer het volk
voor op deze ervaring?
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• Hoe kunnen deze verzen ons aan onze eigen behoefte tot voorbereiding
herinneren?

Vraag de cursisten om de beurt een vers uit 3 Nephi 11:13–17 voor te lezen en
vraag de klas zich in te beelden hoe het zou voelen om daar aanwezig te zijn.

• Hoe kunnen we uit deze ervaring leren wat de Heer Jezus Christus voor ieder
van ons verlangt? (Antwoorden dienen de volgende waarheid te omvatten:
Jezus Christus nodigt iedereen uit tot Hem te komen en een getuigenis te
krijgen dat Hij de God van de hele aarde is.)

• Hoe zouden deze gebeurtenissen kunnen lijken op wat er met de wederkomst
van Jezus zal plaatsvinden?

• Wat kunt u doen om op de uitnodiging van de Heiland in te gaan zodat u
voorbereid bent om op een dag voor Hem te staan?

Besluit met het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, te tonen:

‘Als de dag van zijn komst [nou eens] morgen is? Als we wisten dat we de Heer
morgen zouden ontmoeten — door onze voortijdige dood of door zijn
onverwachte komst — wat zouden we dan vandaag doen? Welke bekentenissen
zouden we doen? Met welke gewoonten zouden we ophouden? Welke
oneffenheden zouden we gladstrijken? Wie zouden we vergiffenis schenken? Wat
voor getuigenis zouden we geven?

Als we dat dan zouden doen, waarom dan niet nu? Waarom geen vrede zoeken nu het nog
kan?’(‘Voorbereiding op de wederkomst’, Liahona, mei 2004, 9.)

• Waarom is het belangrijk om ons voor te bereiden alsof de wederkomst van de
Heer morgen is?

Vraag de cursisten te streven naar inspiratie en gehoor te geven aan de
influisteringen van de Geest bij hun voorbereiding om de Heer te ontmoeten.

Leesstof voor de cursisten
• Helaman 14:20–30; 16:1–5; 3 Nephi 9:1–5, 12–14; 10:12; 11:1–17.

• Dallin H. Oaks, ‘Voorbereiding op de wederkomst’,Liahona, mei 2004, 7–10.

LES 21

104



LES 22

‘Zoals Ik ben’
Inleiding
De herrezen Jezus Christus nodigde zijn discipelen uit om zijn
voorbeeld te volgen. Door de beginselen te bestuderen die Hij
de Nephieten onderwees bij de tempel in Overvloed, kunnen
we leren hoe we meer zoals Hij worden. De Heiland bad dat

zij die in Hem geloofden één met Hem en onze hemelse
Vader mochten zijn. Deze les is opgezet om de cursisten te
laten begrijpen wat zij kunnen doen om meer zoals Jezus
Christus te worden.

Achtergrondinformatie
• Henry B. Eyring, ‘Ons volmaakte voorbeeld’, Liahona, november 2009, 70–73.

• Lynn G. Robbins, ‘Wat voor mannen en vrouwen behoort gij daarom te zijn?’,
Liahona, mei 2011, 103–105.

Onderwijsideeën
3 Nephi 27:21–22, 27
Als Jezus Christus worden
Begin de les met de volgende uitspraak van ouderling Lynn G. Robbins van het
presidium der Zeventig te tonen, en laat een cursist die voorlezen:

‘Velen van ons stellen doe-lijstjes op als geheugensteuntje voor wat we nog
moeten doen. Maar mensen hebben zelden zijn-lijstjes. Waarom? Activiteiten of
gebeurtenissen die we te doen hebben, kunnen worden afgevinkt als ze zijn
gedaan. We zijn echter nooit klaar met te zijn. Je kunt wat we behoren te zijn
niet afvinken. Ik kan mijn vrouw aanstaande vrijdag mee uitnemen, wat ik op
mijn doe-lijstje kan zetten. Maar een goede echtgenoot zijn is geen gebeurtenis;

dat moet deel uitmaken van mijn aard, van mijn karakter zijn, van wie ik ben.’ (‘Wat voor
mannen en vrouwen behoort gij daarom te zijn?’, Liahona, mei 2011, 104.)

• Wat wil de Heer volgens u dat we als kerkleden worden?

Vraag de cursisten om 3 Nephi 27:21–22, 27 stil te lezen en te letten op de
aanwijzingen die Jezus Christus aan zijn Nephitische discipelen gaf.

• Wat gebood de Heiland zijn discipelen te doen en te worden? (Schrijf de
volgende waarheid op het bord: de Heer vraagt dat zijn discipelen zijn
werken doen en worden zoals Hij.)

• Hoe worden we volgens u meer zoals de Heiland?

• Welke van zijn werken hebt u gedaan?

Vraag de cursisten te bespreken hoe de leringen in het Boek van Mormon ons
helpen om zoals Jezus Christus te worden. Zet de antwoorden van de cursisten
eventueel op het bord. Getuig dat het Boek van Mormon bestuderen en de leringen
ervan toepassen ons helpt om zoals de Heiland te worden.
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3 Nephi 12:1–16, 43–45; 13:1, 5–7, 16–18, 22–24, 33; 14:1–5, 21–27
Uit de rede van Christus bij de tempel in het land Overvloed leren wij hoe wij zoals
Hij worden
Toon het volgende citaat van president Ezra Taft Benson (1899–1994) en laat het
door een cursist voorlezen:

‘De mens wiens leven het patroon van de Christus het dichtst benadert, is de
grootste en het meest gezegend en vreugdevol. Dat heeft niets te maken met
rijkdom, macht of prestige. De enige ware toets van grootheid, gelukzaligheid en
vreugde is hoe dicht iemand de Meester, Jezus Christus, in zijn levenswijze kan
benaderen. Hij is de juiste weg, de volkomen waarheid en het overvloedige
leven.’ (‘Jesus Christ — Gifts and Expectations’, Ensign, december 1988, 2.)

• Wat gebeurt er volgens president Benson als we ervoor kiezen om Jezus
Christus het patroon voor ons leven te maken?

Herinner de cursisten eraan dat toen de herrezen Heiland verscheen aan zijn volk
aan de tempel in Overvloed, Hij een rede hield die leek op de Bergrede. De heilige
beginselen die de Heiland in de Bergrede onderwees en bij de tempel in het land
Overvloed zijn erop gericht om ons te helpen zoals Hij te worden.

Toon de volgende uitspraak van president Harold B. Lee (1899–1973). Leg zo nodig
uit dat het woord blauwdruk op de bouwplannen van een gebouw slaat.

‘In de Bergrede geeft de Meester ons een soort openbaring van zijn karakter, dat
volmaakt was, en daarmee heeft Hij ons een blauwdruk voor ons leven gegeven.’
(Leringen van kerkpresidenten: Harold B. Lee [2000], 200.)

Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord:

3 Nephi 12:1–12

3 Nephi 12:13–16, 43–45

3 Nephi 13:1, 5–7, 16–18

3 Nephi 13:22–24, 33

3 Nephi 14:1–5

3 Nephi 14:21–27

Wijs cursisten aan om ieder één van deze passages te lezen en een beginsel
opzoeken dat hen kan helpen om meer zoals Jezus Christus te worden. U kunt de
cursisten aanmoedigen om deze beginselen in hun Schriften te markeren. Laat hen
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nadenken of zij iemand kennen die een goed voorbeeld is van de gevonden
beginselen het toepassen.

Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun bevindingen. Zo nodig, en
ingegeven door de Geest, kunt u bijkomende vragen zoals de volgende stellen:

• Hoe kunt u christelijker worden door dit beginsel nauwgezet na te leven?

• Welke van uw ervaringen hebben u het belang van het gevonden beginsel
getoond?

Moedig de cursisten aan zich ten doel te stellen om meer zoals de Heiland te
worden door een of meer van deze beginselen in hun leven te integreren.

Johannes 17:9–11, 20–23; 3 Nephi 19:19–23, 28–29
Eén worden met de Vader en de Zoon
Leg uit dat Jezus Christus tijdens zijn bezoek aan de Nephieten bad voor de twaalf
discipelen die Hij had uitgekozen en voor iedereen die in hun woorden zou
geloven. Laat enkele cursisten een vers uit 3 Nephi 19:19–23, 28–29 voorlezen.
Vraag de cursisten te letten op de zegeningen waarvan Jezus bad dat die op hen die
in Hem geloofden uitgestort zouden worden.

• Welk beginsel kunnen we leren uit het gebed van de Heiland dat we één
zouden worden met de Vader en de Zoon? (De cursisten horen het volgende
beginsel te benoemen: door geloof kunnen wij gereinigd worden en één
worden met Jezus Christus, zoals Hij één is met de Vader.)

Om het begrip van de cursisten van dit beginsel te vergroten, kunt u verduidelijken
dat een gebed gelijkaardig aan dat wat Christus aan de tempel in het land
Overvloed uitsprak, is opgetekend in het Nieuwe Testament. Vraag de cursisten
deze verzen te vergelijken met Johannes 17:9–11, 20–23. Vraag hun de verzen stil te
lezen en te bedenken hoe deze op ons van toepassing zijn.

• Wat betekent het voor u om te weten dat Jezus Christus voor u tot de
Vader bad?

• Hoe kunnen we de eenheid van de Vader en de Zoon ervaren?

Vraag een cursist het volgende citaat van ouderling D. Todd Christofferson van het
Quorum der Twaalf Apostelen voor te lezen. Vraag de cursisten op te letten wat zij
horen te doen om één te worden met Jezus Christus en onze hemelse Vader.

‘Jezus bereikte een volmaakte eenheid met de Vader door Zich in het vlees en in
de geest te onderwerpen aan de wil van de Vader. Jezus was in zijn bediening
duidelijk doelgericht, want er was geen zwakheid of afleidende tweeslachtigheid
in Hem. Jezus heeft over zijn Vader gezegd: “Ik doe altijd wat Hem behaagt”
(Johannes 8:29). […]

‘We zullen stellig pas één worden met God en Christus als we hun wil en belang
tot ons grootste verlangen maken. Dergelijke onderworpenheid is niet in een dag te bereiken,
maar door de Heilige Geest zal de Heer ons onderwijzen, als wij gewillig zijn, totdat er na
verloop van tijd terecht kan worden gezegd dat Hij in ons is zoals de Vader in Hem is.’ (‘Opdat zij
allen één zijn in ons’, Liahona, november 2002, 72–73.)

LES 22

107



• Wat horen we volgens ouderling Christofferson te doen om één te worden met
de Vader en de Zoon?

Schrijf de volgende vragen op het bord en vraag de cursisten enkele minuten te
gebruiken om hun antwoorden op te schrijven:

Hoe toonde Jezus dat Hij volmaakt onderworpen was aan de wil van onze
hemelse Vader?

Hoe kunt u zich beter onderwerpen aan de wil van onze hemelse Vader?

Besluit met te getuigen dat we meer zoals onze Heiland, Jezus Christus, kunnen
worden als we ons aan de wil van de Vader onderwerpen.

Leesstof voor de cursisten
• Johannes 17:9–11, 20–23; 3 Nephi 12:1–16, 43–45; 13:1, 5–7, 16–18, 22–24, 33;

14:1–5, 21–27; 19:19–23, 28–29; 27:21–22, 27.

• Henry B. Eyring, ‘Ons volmaakte voorbeeld’, Liahona, november 2009, 70–73.
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LES 23

De verstrooiing en
vergadering van Israël

Inleiding
De Heer verstrooide het huis van Israël omdat zij hun hart
tegen Hem verstokten, maar Hij beloofde dat ze in de laatste
dagen vergaderd zouden worden. Profetieën uit het Boek van
Mormon maken duidelijk dat de langverwachte vergadering

is begonnen. Kerkleden hebben de verantwoordelijkheid de
families op aarde tot zegen te zijn door het evangelie van
Jezus Christus te verbreiden.

Achtergrondinformatie
• Russell M. Nelson, ‘De vergadering van het verstrooide Israël’, Liahona,

november 2006, 79–82.

• C. Scott Grow, ‘Het Boek van Mormon, het middel om het verstrooide Israël te
vergaderen’, Liahona, november 2005, 33–35.

Onderwijsideeën
1 Nephi 22:3–5; 2 Nephi 25:15–17; 3 Nephi 5:24–26; 20:13, 29–31; 30:2
De verstrooiing en vergadering van het huis van Israël
Vraag een cursist die bekeerling is, of iemand heeft geholpen om toe te treden tot
de kerk, over zijn of haar ervaring te vertellen. Vraag de cursisten aan een bekende
te denken die misschien wel voor de boodschap van het evangelie openstaat. Vraag
de cursisten tijdens de les te letten op evangeliewaarheden die hen kunnen
aanmoedigen en helpen in hun inspanningen om anderen over het evangelie te
vertellen.

Vraag de cursisten 1 Nephi 22:3–5 te lezen om te zien wat Nephi over het huis van
Israël heeft geprofeteerd.

• Wat betekent het dat het huis van Israël ‘verstrooid’ werd?

Leg uit dat de verstrooiing van het huis van Israël een belangrijk onderwerp voor
Nephi was omdat zijn familie deel uitmaakte van de verstrooiing. Zij werden
vanwege de goddeloosheid van het volk in het land Juda vanuit Jeruzalem
verstrooid naar Amerika.

Deel de cursisten mee dat veel profetieën in het Boek van Mormon de
troostgevende geruststelling bevatten dat het huis van Israël in de laatste dagen
vergaderd wordt. Schrijf de volgende verwijzingen op het bord en laat iedere cursist
één van de teksten lezen. Zorg ervoor dat elke passage wordt gelezen. Vraag de
cursisten te letten op wat men moet leren en doen om met het huis van Israël
vergaderd te worden.
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2 Nephi 25:15–17

3 Nephi 5:24–26

3 Nephi 20:13, 29–31

3 Nephi 30:2

• Wat moet men leren en doen om met het huis van Israël vergaderd te worden?
(Meerdere waarheden, waaronder de volgende, kunnen door de cursisten
worden benoemd: de Heer vergadert leden van het huis van Israël als zij in
Hem geloven, zich bekeren, en tot Hem komen.)

U kunt de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie (1915–1985) van
het Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen zodat de cursisten deze waarheid
beter gaan begrijpen:

‘Waarom werd Israël verstrooid? Het antwoord is duidelijk, het is eenvoudig; er
bestaat geen twijfel over. Onze Israëlitische voorouders werden verstrooid omdat
ze het evangelie verwierpen, het priesterschap onteerden, de kerk verzaakten en
het koninkrijk verlieten. […]

‘Wat houdt de vergadering van Israël dan in? De vergadering van Israël bestaat
uit het geloven, aanvaarden en naleven van alles wat de Heer zijn uitverkoren

volk eens heeft aangeboden. […] Zij bestaat uit geloof in het evangelie, toetreding tot de kerk en
ingaan in het koninkrijk. […] En ze kan ook bestaan uit bijeenkomen in een aangewezen plaats
of land van aanbidding.’ (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515.)

• Wat moet iemand volgens ouderling McConkie doen om met het huis van Israël
te worden vergaderd?

Vraag de cursisten te bedenken hoe zij zelf zijn vergaderd in het huis van Israël
door in de Heiland te geloven, zich te bekeren, en tot Hem te komen.

1 Nephi 15:12–16; 22:8–12
In de laatste dagen brengen de kerkleden het evangelie naar de families op aarde
Herinner de cursisten eraan dat Lehi de metafoor van een olijfboom gebruikte om
zijn gezin te onderwijzen over de verstrooiing en vergadering van Israël (zie
1 Nephi 10:12–14). Laman en Lemuel zeiden Nephi dat zij de betekenis van het
onderwijs van hun vader niet begrepen (zie 1 Nephi 15:7).

Vraag enkele cursisten om beurtelings een vers uit 1 Nephi 15:12–16 voor te lezen.
Vraag de klas om op te letten wat wij van de uitleg van Nephi over het huis van
Israël kunnen leren.

• Hoe helpt de metafoor van de olijfboom ons om de verstrooiing en vergadering
van Israël te begrijpen?
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• Wie gaat volgens vers 13 de volheid van het evangelie aan het overblijfsel van
het nageslacht van Lehi prediken? (De andere volken die de volheid van het
evangelie hebben ontvangen.)

Leg aan de cursisten uit dat in het Boek van Mormon de term de andere volken
gewoonlijk verwijst naar hen die niet van de stam van Juda of het land Juda zijn.
Het Boek van Mormon bevat profetieën over hoe in de laatste dagen sommige van
de andere volken de volheid van het evangelie zullen ontvangen (zie 1 Nephi
15:13) en lid van de kerk van Christus worden. Profeten uit het Boek van Mormon
onderwijzen dat deze andere volken de opdracht krijgen om het evangelie over de
hele aarde te prediken.

Om de cursisten deze definitie van de term andere volken te laten begrijpen, toont
en leest u de volgende verklaring van ouderling Bruce R. McConkie:

‘Met Joden zijn hiervoor de inwoners van het koninkrijk Juda en hun
rechtstreekse nakomelingen aangeduid. […] En volgens dat gebruik van die
termen behoren alle anderen tot de andere volken, met inbegrip van de verloren
en verstrooide overblijfselen van het koninkrijk Israël. […] Joseph Smith van de
stam van Ephraim […] was degene uit de andere volken door wie het Boek van
Mormon is voortgekomen, en de leden van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen […] zijn de andere volken die het eeuwig heil aan de Lamanieten en
de Joden brengen.’ (The Millennial Messiah [1982], 233.)

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers voor te lezen uit 1 Nephi 22:8–12
terwijl de klas de mensen benoemt die in de laatste dagen door de andere volken
(kerkleden) gevoed zullen worden. Terwijl de cursisten dit lezen, kan het nuttig zijn
om uit te leggen dat de zinsnede ‘zijn arm voor de ogen van alle natiën te
ontbloten’ in verzen 10–11 verwijst naar de Heer die over de hele wereld zijn
macht toont.

• Wie wordt in de laatste dagen door de andere volken gezegend en gevoed?
(Het nageslacht van Lehi, heel het huis van Israël, en ‘alle geslachten van de
aarde’.)

• Hoe zal de Heer volgens verzen 9–11 de ‘geslachten’ (families) van de aarde in
de laatste dagen zegenen? (Help de cursisten om de volgende waarheid te
ontdekken: in de laatste dagen zal de Heer door middel van de leden van
zijn kerk de families op aarde met zijn evangelie en verbonden zegenen.)

Toon de volgende uitspraak van president Russell M. Nelson van het Quorum der
Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Wij hebben de taak om het verbond van Abraham te helpen vervullen. Wij zijn
de nakomelingen die in het voorsterfelijke leven zijn geordend en voorbereid om
alle volken der wereld tot zegen te zijn. […] Na vierduizend jaar van verwachting
en voorbereiding is dit de aangewezen dag om het evangelie aan de geslachten
der aarde te brengen. Dit is de tijd van de beloofde vergadering van Israël. En wij
kunnen eraan deelnemen! Is dat niet geweldig? De Heer rekent op ons en onze
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zoons — en Hij is uitermate dankbaar voor onze dochters — die een eervolle zending vervullen
in deze grote tijd van de vergadering van Israël.’ (‘Verbonden’, Liahona, november 2011, 88.)

• Welke gevoelens hebben wie vergaderd zijn (bekeerlingen) jegens degenen die
hen vergaderd hebben (degenen die hun over het evangelie hebben verteld)?

• Hoe kunnen we aan het werk van God bijdragen door het evangelie aan de
families op aarde te verkondigen?

3 Nephi 16:4–5; 21:1–7
De rol van het Boek van Mormon bij de vergadering van Israël
Vraag de cursisten om 3 Nephi 21:1–7 stil te lezen en te letten op het teken dat het
begin van de vergadering van Israël in de laatste dagen aangeeft.

• De Heiland sprak van ‘deze dingen die Ik u verkondig’ (vers 2). Waar zouden
zijn woorden tot de Nephieten worden opgetekend? (In het Boek van
Mormon.)

• Wat is het teken dat het begin van de vergadering van Israël in de laatste dagen
aangeeft? (De cursisten dienen de volgende waarheid te benoemen: de komst
van het Boek van Mormon is een teken dat God zijn verbond aan het
vervullen is om Israël in de laatste dagen te vergaderen.)

Vraag een cursist 3 Nephi 16:4–5 voor te lezen en vraag de klas te letten op de
gevolgen van het Boek van Mormon en de evangelieboodschap in de laatste dagen.

• Hoe draagt het Boek van Mormon in de laatste dagen bij aan de vergadering
van het volk van God? (Eén van de waarheden die de cursisten kunnen
benoemen: het Boek van Mormon geeft de mensen kennis van de
Verlosser zodat zij tot Hem vergaderd kunnen worden.)

Vraag een cursist de volgende uitspraak van president Russell M. Nelson voor te
lezen. Vraag de klas te letten op de rol van het Boek van Mormon in de vergadering
van Israël.

‘De publicatie van het Boek van Mormon is een teken voor de hele wereld dat de
Heer begonnen is om Israël te vergaderen en de verbonden te vervullen die Hij
met Abraham, Izak en Jakob had gesloten. Niet alleen verkondigen we deze leer,
we werken er ook aan mee. Dat doen we wanneer we de uitverkorenen des
Heren aan beide kanten van de sluier vergaderen.

Het Boek van Mormon staat centraal in dit werk. Het verkondigt de leer van
vergadering. Het zorgt ervoor dat mensen zich op Christus richten, in zijn evangelie geloven, en
zich bij zijn kerk aansluiten. In feite zou de beloofde vergadering niet plaatsvinden als er geen
Boek van Mormon was.’ (‘De vergadering van het verstrooide Israël’, Liahona, november
2006, 80.)

Vraag de cursisten over een ervaring te vertellen waarin zij hebben gezien hoe
anderen door het Boek van Mormon over Jezus Christus leerden en tot zijn kerk
werden vergaderd.
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Daag de cursisten uit in de vergadering van Israël bij te dragen door over het Boek
van Mormon te vertellen aan iemand die niet van ons geloof is.

Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 15:12–16; 22:3–5, 8–12; 2 Nephi 25:15–17; 3 Nephi 5:24–26; 16:4–5;

20:13, 29–31; 21:1–7; 30:2.

• Russell M. Nelson, ‘De vergadering van het verstrooide Israël’, Liahona,
november 2006, 79–82.
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LES 24

Allen zijn voor God gelijk
Inleiding
Om zichzelf na het overlijden van Lehi te beschermen, kregen
Nephi en andere rechtvaardige leden van Lehi’s familie de
aanwijzing van de Heer om zich af te splitsen van Laman en
Lemuel en hun volgelingen. Daarna bepaalden twisten en
oorlogen vaak de relatie tussen de Nephieten en de

Lamanieten. In deze les wordt besproken hoe het evangelie
van Jezus Christus godsdienstige, etnische, culturele en
andere verschillen overstijgt om de kinderen van God te
verenigen.

Achtergrondinformatie
• Zie Dallin H. Oaks, ‘Alle mensen overal’, Liahona, mei 2006, 77–80.

• Howard W. Hunter, ‘The Gospel: A Global Faith’, Ensign, november
1991, 18–19.

Onderwijsideeën
2 Nephi 26:23–28, 33; Jakob 7:24; Enos 1:11, 20
Alle kinderen van God zijn uitgenodigd om tot Hem te komen
Vraag de cursisten na te denken over sommige van de godsdienstige, etnische of
culturele groepen in de wereld en over de houdingen die sommigen in deze
groepen hebben tegenover leden van andere groepen.

Herinner de cursisten eraan dat het nageslacht van Lehi zich na zijn overlijden in
twee groepen splitste: Nephieten en Lamanieten (zie 2 Nephi 5:1–7). Kort na deze
splitsing begonnen de twee groepen te twisten en strijden (zie 2 Nephi 5:34). De
ervaringen van deze twee groepen laten zien dat als mensen de geboden van God
niet kennen en naleven, zij vaak teveel naar de verschillen tussen zichzelf en
anderen kijken waardoor er een scheiding ontstaat wegens haatgevoelens jegens
de anderen. Wijs erop dat onze hemelse Vader en Jezus Christus daarentegen
willen dat alle mensen elkaar lief hebben en verenigd worden.

Vraag enkele cursisten om beurtelings een vers uit 2 Nephi 26:23–28, 33 voor te
lezen. Vraag de klas hoe Nephi de woorden niemand, iemand en allen gebruikt. U
kunt de cursisten aanmoedigen om deze woorden in hun Schriften te markeren.

• Welke fundamentele leerstelling leren we uit deze verzen? (De cursisten dienen
de volgende leerstelling te benoemen, eventueel anders verwoord: Jezus
Christus heeft alle mensen lief en nodigt allen uit om tot Hem te komen
en aan zijn heil deel te hebben. U kunt deze leerstelling eventueel op het
bord zetten. U kunt de cursisten eventueel aanmoedigen om 2 Nephi 26:33 met
Alma 5:33–34 en Alma 19:36 te vergelijken.)

Gun de cursisten enkele minuten om Jakob 7:24 en Enos 1:11, 20 stil te lezen en te
letten op de verlangens van de Nephieten betreffende de Lamanieten gedurende
de tijd van de profeten Jakob en Enos.
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• Welke valse overleveringen verhinderden de Lamanieten om de uitnodiging
aan te nemen tot Christus te komen?

• Welke houdingen of valse overleveringen moesten veel Nephieten
waarschijnlijk overwinnen om het evangelie aan de Lamanieten te verkondigen,
daar deze de Nephieten vaak haatten?

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Het Boek van Mormon belooft dat allen die de uitnodiging van de Heer
aannemen om “zich [te] bekeren en [te] geloven in zijn Zoon” “het verbondsvolk
van de Heer” worden (2 Nephi 30:2). Dat is een krachtige herinnering dat
rijkdom noch afstamming noch enig ander aangeboren voorrecht ons mag laten
geloven dat wij “beter [zijn] dan de ander” (Alma 5:54; zie ook Jakob 3:9).
Sterker nog, in het Boek van Mormon wordt ons geboden: “U zult niet het ene

vlees hoger achten dan het andere, ofwel de ene mens zal zichzelf niet boven een ander
schatten” (Mosiah 23:7).’ (‘All Men Everywhere’, Ensign or Liahona, mei 2006, 79.)

Vraag de cursisten een moment stil te staan bij de houding ten opzichte van
mensen die een andere achtergrond hebben dan zijzelf. Moedig hen aan het
voorbeeld van de Heiland te volgen door ernaar te streven alle kinderen van God
lief te hebben, ook die waarvan de etnische afkomst, de cultuur of de godsdienst
verschilt van die van hen.

Mosiah 28:1–3; Helaman 6:1–8
Een verlangen krijgen om het evangelie aan alle kinderen van God te verkondigen
Herinner de cursisten eraan dat het Boek van Mormon gedenkwaardige ervaringen
bevat die de Nephieten opdeden bij hun prediking van het evangelie aan de
Lamanieten. Herinner de cursisten aan de opmerkelijke bekering van de zonen van
Mosiah (zie Mosiah 27) en vraag dan een cursist om Mosiah 28:1–3 voor te lezen.
Vraag de klas te letten op redenen waarom de zonen van Mosiah ernaar
verlangden om het evangelie aan de Lamanieten te verkondigen.

• Welke van de ontdekte redenen zijn van bijzondere betekenis voor uw
verkondiging van het evangelie?

• Welk woord uit vers 1 drukt uit hoe de zonen van Mosiah de
Lamanieten zagen?

• Wat gebeurt er met ons verlangen om het evangelie te verkondigen als we
mensen van andere godsdiensten, rassen of etnische groepen als onze broeders
en zusters zien? (Zie erop toe dat de cursisten bij hun bespreking van deze
vraag het volgende beginsel benoemen: als we hen als onze broeders en
zusters zien, groeit ons verlangen om het evangelie aan ze te
verkondigen.)

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter
(1907–1995) voorlezen:
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‘Alle mensen hebben niet alleen een biologische afstamming die [men kan volgen
tot aan] Adam en Eva, hun eerste aardse ouders, maar ook een geestelijke
afstamming die men tot God, de eeuwige Vader, [kan herleiden]. Daarom zijn alle
mensen op aarde letterlijk broers en zussen in Gods familie.

Door dit universele vaderschap van God te begrijpen en aanvaarden, kunnen de
mensen het beste Gods bezorgdheid om hen, en hun onderlinge verwantschap,

op waarde schatten. Dit is een boodschap van leven en liefde die lijnrecht tegenover alle
verstikkende tradities op basis van ras, taal, economische of politieke positie, opleiding of
culturele achtergrond staat. We hebben immers allen dezelfde geestelijke afkomst.’ (Zie Leringen
van kerkpresidenten: Howard W. Hunter [2015], 126.)

• Welke gedachten komen in u op als u deze woorden van president
Hunter hoort?

Geef de cursisten een paar minuten om Helaman 6:1–8 te lezen. Wijs erop dat de
omstandigheden in deze verzen ongeveer vijftig jaar na de zending van de zonen
van Mosiah bestonden. Vraag de cursisten om na te denken over de aard van de
relatie tussen de Nephieten en de Lamanieten op het moment van die zending, en
op te letten hoe die relatie in vijftig jaar veranderd was.

• Wat was er in de relatie tussen de Nephieten en de Lamanieten veranderd?
Waarom was de relatie veranderd?

• Wat kunnen we uit de houding van de zonen van Mosiah en de resultaten van
hun zending leren over de evangelieverkondiging?

Alma 27:1–2, 20–24; 53:10–11, 13–17; 4 Nephi 1:1–3, 11–13, 15–18
Het evangelie van Jezus Christus overstijgt de verschillen tussen de mensen
Laat de cursisten over de volgende vraag nadenken en dan hun gedachten
bespreken:

• Waarom denkt u dat mensen van zo veel verschillende achtergronden met een
geest van vrede en liefde in de kerk kunnen vergaderen? Wat verenigt de
kerkleden?

Deel de klasleden in twee groepen in. Vraag de ene groep om Alma 27:1–2, 20–24
te bestuderen en op te letten wat de Nephieten deden om het volk van
Anti-Nephi-Lehi te helpen. Vraag de andere groep om Alma 53:10–11, 13–17 te
bestuderen en op te letten wat het volk van Anti-Nephi-Lehi (het volk van
Ammon) voor de Nephieten deed. Geef de cursisten voldoende tijd en vraag ze
dan naar hun bevindingen.

• Wat zorgde er volgens u voor dat deze twee groepen zo’n liefde en bezorgdheid
voor elkaar voelden? (Help de cursisten het volgende beginsel te benoemen
tijdens deze bespreking: aanvaarden de mensen de leringen van Jezus
Christus, dan worden zij met elkaar verenigd.)

Verduidelijk dat een prachtig voorbeeld van dit beginsel in 4 Nephi is opgetekend.
Laat een cursist 4 Nephi 1:1–2 voorlezen. Benadruk dat na het bezoek van de
Heiland aan Amerika, alle Nephieten en Lamanieten zich bekeerden, zich lieten
dopen, de Heilige Geest ontvingen en zich tot de Heer bekeerden. Wijs cursisten
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aan om 4 Nephi 1:3, 11–13, 15–18 te doorzoeken en te letten op de zegeningen die
de mensen kregen toen iedereen tot het evangelie bekeerd was.

• Met welke woorden of zinsneden zijn de mensen op dat tijdstip te beschrijven?

• Waarom heeft de naleving van het evangelie van Jezus Christus deze
zegeningen tot gevolg?

Laat een cursist 4 Nephi 1:17 voorlezen.

• Wat denkt u dat het betekent om geen ‘ -ieten dan ook’ te hebben? (De mensen
onderscheidden zichzelf niet meer van elkaar met titels zoals Nephiet of
Lamaniet. Zij overwonnen al hun verschillen en leefden eensgezind en vredig.)

• Hoe hebt u gezien dat het evangelie de verschillen tussen mensen met
verschillende achtergronden verkleint?

Om het begrip van de cursisten beter te laten begrijpen hoe het evangelie naleven
mensen met verschillende achtergronden verenigt, leest u de volgende uitspraak
van ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘Uw hemelse Vader heeft ervoor gezorgd dat u in een bepaalde afstammingslijn
geboren werd, waaruit u uw ras, cultuur en tradities overgeleverd hebt gekregen.
Die afstamming kan u een rijk erfgoed en grote reden tot vreugde verschaffen.
Maar u hebt wel de plicht om na te gaan of u zich van iets in dat erfgoed moet
ontdoen omdat het indruist tegen het plan van geluk van de Heer. […]

‘Ik getuig dat u hindernissen voor uw geluk zult verwijderen en meer
gemoedsrust zult krijgen als u uw lidmaatschap in de Kerk van Jezus Christus vooropstelt en zijn
leringen het fundament van uw leven maakt. Als familie- of volkstradities, gewoonten of sociale
trends in strijd zijn met de leringen van God, zet ze dan opzij. Zijn tradities en gewoonten in
overeenstemming met zijn leringen, dan moet u ze koesteren en volgen om uw cultuur en
erfgoed te behouden.’ (‘Removing Barriers to Happiness’, Ensign, mei 1998, 86–87.)

• Waarom verminderen volgens u de verschillen tussen mensen met
verschillende achtergronden als die mensen het evangelie van Jezus Christus
vooropstellen?

• Hoe heeft uw lidmaatschap in de kerk u geholpen om u met leden van de kerk
met een verschillende achtergrond verenigd te voelen?

Besluit met uw getuigenis dat het Boek van Mormon echte voorbeelden bevat van
hoe mensen met verschillende achtergronden het evangelie van Jezus Christus
naleefden en hun verschillen overwonnen. De verzoening en het evangelie van
Jezus Christus overstijgen verschillen in ras, etniciteit, cultuur, leeftijd en geslacht
om de kinderen van God te verenigen.

Moedig de cursisten aan te bedenken hoe het evangelie van Jezus Christus hen kan
helpen met het overwinnen van valse overleveringen of ideeën die hun geleerd zijn
door familie of vrienden, of verschillen oplossen die zij met een kennis hebben.
Moedig hen aan om manieren te vinden waarop ze meer eendracht met de leden
van hun plaatselijke kerkgemeente kunnen ontwikkelen.
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Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 26:23–28, 33; Jakob 7:24; Enos 1:11, 20; Mosiah 28:1–3; Alma 27:1–2,

20–24; 53:10–11, 13–17; Helaman 6:1–8; 4 Nephi 1:1–3, 11–13, 15–18.

• Zie Dallin H. Oaks, ‘Alle mensen overal’, Liahona, mei 2006, 77–80.
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LES 25

Een rechtschapen leven
leiden in een tijd van
goddeloosheid

Inleiding
Het Boek van Mormon getuigt van de vernietiging van
personen en gemeenschappen die goddeloosheid omarmden
en geheime verenigingen toelieten. Toch leert het Boek van
Mormon ons ook dat wij zelfs in een goddeloze omgeving

rechtschapen kunnen leven. In deze les leren de cursisten wat
zij kunnen doen om in de hedendaagse wereld rechtvaardig
te blijven.

Achtergrondinformatie
• Quentin L. Cook, ‘De beloningen voor rechtschapenheid oogsten’, Liahona, juli

2015, 27–33.

• Dennis B. Neuenschwander, ‘Eén in de menigte’, Liahona, mei 2008, 101–103.

Onderwijsideeën
Alma 37:21–22, 25–27; Helaman 6:20–26, 37–40; Ether 8:18–26
Geheime verenigingen kunnen vrijheden en gemeenschappen vernietigen
Schrijf de zinsnede vijandig gebied op het bord en vraag de cursisten wat het
betekent.

Toon het volgende citaat van president Boyd K. Packer (1924–2015) van het
Quorum der Twaalf Apostelen en laat een cursist het voorlezen:

‘Jullie, jonge mensen, groeien op in vijandig gebied. We weten uit de Schriften
dat er oorlog in de hemel was, dat Lucifer opstandig was, en dat hij met zijn
volgelingen ‘op de aarde werd neergeworpen’ [zie Openbaring 12:9]. Hij is
vastbesloten om het plan van onze hemelse Vader te verstoren, en hij streeft
ernaar om de gedachten en daden van iedereen te beheersen.’ (‘Raad aan
jongeren’, Liahona, november 2011, 16.)

• Hoe is in deze tijd leven net als in vijandig gebied vertoeven?

Leg uit dat deze les dieper ingaat op de beschrijving in het Boek van Mormon over
de goddeloze omgeving waarin sommige rechtschapen personen leefden. Vraag de
cursisten te letten op beginselen en leerstellingen die zij kunnen toepassen tijdens
het bestuderen van de voorbeelden van mensen die trouw bleven ook al waren ze
door goddeloosheid omringd.

Herinner de cursisten eraan dat Moroni de vernietiging van de hele Nephitische
beschaving meemaakte. Hij beschreef de goddeloosheid die tot de vernietiging van
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zowel de Nephieten als de Jaredieten leidde. Laat een cursist Ether 8:18 en 21
voorlezen terwijl de klas de oorzaak van deze ondergang benoemt. Laat de
cursisten vertellen wat ze vinden.

Zet de volgende tekstverwijzingen en vragen op het bord:

Alma 37:21–22, 25–27

Helaman 6:20–26

Ether 8:18–26

Wat zijn geheime verenigingen?

Wat zijn hun doelen?

Hoe verzekeren ze hun voortdurend bestaan?

Vraag de cursisten één van de passages op het bord te lezen en te letten op
antwoorden op de opgeschreven vragen. Deel de cursisten mee dat de door hun
gekozen passage misschien niet de antwoorden voor alle drie de vragen bevat,
maar dat ze zoveel moeten opzoeken als ze kunnen. Bespreek de vragen op het
bord na verloop van tijd als klas. Bespreek dan het volgende:

• Wat zijn volgens de gelezen passages de gevolgen als men geheime
verenigingen laat bestaan en gedijen? (De cursisten horen het volgende
beginsel te benoemen: geheime verenigingen kunnen vrijheden,
regeringen en gemeenschappen vernietigen.)

• Wat zijn volgens u enkele voorbeelden van geheime verenigingen in onze tijd?

Toon de volgende uitspraken van ouderling Russell M. Ballard van het Quorum der
Twaalf Apostelen en van president Ezra Taft Benson (1899–1994) om de cursisten
deze vraag te helpen beantwoorden. Vraag een cursist ze voor te lezen.

‘Ook tegenwoordig zijn er geheime verenigingen: bendes, drugskartels en
georganiseerde-misdaadfamilies. Geheime verenigingen werken tegenwoordig
net als destijds de roversbende van Gadianton in het Boek van Mormon. […] Hun
activiteiten bestaan uit “moorden en plunderen en stelen en hoererijen bedrijven
en allerlei goddeloosheid begaan, tegen de wetten van hun land en ook de
wetten van hun God” [Helaman 6:23].’ (M. Russell Ballard, ‘Standing for Truth

and Right’, Ensign, november 1997, 38.)

‘Ik getuig dat het kwaad zich snel uitbreidt tot in elk aspect van onze
maatschappij. (Zie LV 1:14–16; 84:49–53.) Het is beter georganiseerd, slimmer
onherkenbaar gemaakt en sterker aangeprezen dan ooit tevoren. Geheime
verenigingen die naar macht, profijt en eer streven, bloeien op. […] (Zie Ether
8:18–25.)’ (Ezra Taft Benson, ‘I Testify’, Ensign, november 1988, 87.)
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• Waarom voegden de profeten uit het Boek van Mormon volgens u informatie
over geheime verenigingen toe aan hun verslag?

Laat een cursist Helaman 6:20, 37–40 voorlezen. Laat de klas meelezen en op de
tegenstellingen tussen de Lamanieten en de Nephieten letten.(Noot: vergelijken en
contrasteren is een vaardigheid voor Schriftstudie die u mogelijk in deze les wilt
benadrukken [zie Gospel Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders
in Seminaries and Institutes of Religion (2012), 22].)

• Wat kunnen wij uit deze verzen over het uitbannen van goddeloosheid en
geheime verenigingen leren?

Alma 62:41; 4 Nephi 1:42; Mormon 1:13–17, 19; 2:8, 14–15, 18–19; 3:2–3,
12, 22; Moroni 9:6, 22, 25–26
Rechtschapen blijven terwijl men door goddeloosheid omringd is
Deel de cursisten mee dat de profeet Mormon werd geboren in een milieu van
toenemende goddeloosheid die door deze geheime verenigingen werd veroorzaakt.
Laat de cursisten de volgende passages bestuderen en letten op beschrijvingen van
het milieu van Mormon, en deze markeren: Mormon 1:13–14, 16–17, 19; 2:8, 14–15,
18. Laat de cursisten verslag uitbrengen van wat ze hebben gevonden en vraag dan:

• Welke zorgen zouden jullie hebben als jullie in zo’n milieu leefden?

Laat een cursist Mormon 1:15 en 2:19 voorlezen.

• Wat leren we van het voorbeeld dat Mormon gedurende deze goddeloze tijd
gaf? (Laat de cursisten antwoorden en schrijf deze waarheid op het bord: we
kunnen rechtschapen leven zelfs als we door goddeloosheid omgeven
zijn.)

Gun de cursisten de tijd om Mormon 3:2–3, 12, 22 te lezen om te zien wat ze nog
kunnen ontdekken over de manier waarop Mormon in staat was in een tijd van
goddeloosheid rechtschapen te leven. Laat de cursisten vertellen wat ze hebben
geleerd over Mormon en stel daarna de volgende vragen:

• Welke andere mensen uit het Boek van Mormon waren ook een voorbeeld van
een rechtschapen leven leiden ook al waren ze door goddeloosheid omgeven?
(Antwoorden kunnen bijvoorbeeld zijn: Ether, Moroni, Abish, en de mensen die
geloofden dat Christus zou worden geboren, zoals in 3 Nephi 1 staat
opgetekend.)

• Wat staat ons te wachten als we er in een goddeloze wereld naar streven om
rechtschapen te leven?

Herinner de cursisten eraan dat de zoon van Mormon, Moroni leefde gedurende
diezelfde tijd van wijdverbreide goddeloosheid. Voor zijn dood schreef Mormon
een brief aan Moroni die is opgetekend in Moroni 9. Vraag een cursist om Moroni
9:6, 22, 25–26 voor te lezen. Laat de klas nadenken de raad van Mormon in deze
verzen en hoe die ons in een goddeloze wereld kan helpen om rechtschapen
te leven.

• Wat kunnen we uit deze verzen leren dat ons helpt om in de huidige wereld
rechtschapen te leven? (Verduidelijk het volgende beginsel: als we in Christus
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en in zijn verzoening geloven, hebben we de kracht om rechtvaardig te
leven ook al worden we door goddeloosheid omringd.)

• Welke voorbeelden hebt u gezien van iemand die te midden van de
hedendaagse goddeloosheid rechtschapen leeft?

• Hoe kunt u door u te concentreren op Jezus Christus en zijn verzoening beter
boven goddeloze of moeilijke omstandigheden staan?

Lees de volgende uitspraak van zuster Virginia U. Jensen, voormalig raadgeefster in
het algemeen ZHV-presidium, voor om de cursisten te laten bedenken wat zij nog
meer kunnen doen om in geloof en rechtschapenheid pal te staan:

‘Om zelf vastberaden pal te staan en anderen daarbij te helpen, moet de
boodschap van het herstelde evangelie stevig in ons hart geplant zijn, en moeten
we het onze kinderen thuis leren. […] Leer uw dierbaren hoe ze door vasten en
bidden de machten van de hemel moeten gebruiken. Leer ze dat het heiligen van
de sabbat ze voor de wereld zal beschermen. Leer ze gehoorzamen. Leer ze dat
ze moeten streven naar Gods goedkeuring, niet naar die van mensen. Leer ze dat

ze alleen door de Heiland lief te hebben en te volgen, en door verbonden te sluiten en zich eraan
te houden, terug kunnen keren naar ons hemelse thuis. De waarheden van het evangelie en
kennis van het heilsplan zijn wapens die uw gezinsleden kunnen gebruiken om Satans leger van
het kwaad te overwinnen.’ (‘Stand Firm’, Ensign, november 2001, 94.)

• Wat geeft u de vastberadenheid en kracht om in een steeds goddelozere wereld
de Heer te gehoorzamen?

Leg uit dat er tijdens de langdurige oorlog tussen de Nephieten en de Lamanieten,
die in het boek van Alma is opgetekend, mensen waren die zich tegen de krachten
van het kwaad teweer moesten stellen om hun leven te behouden. Laat de
cursisten Alma 62:41 bestuderen en letten op de tegengestelde manieren waarop
individuen op tegenslag en goddeloosheid reageerden. Laat de cursisten vertellen
wat zij hebben gevonden dat hen zou kunnen helpen om in een goddeloze wereld
rechtschapen te leven.

Laat een cursist de volgende uitspraak betreffende deze passage van president
James E. Faust (1920–2007) van het Eerste Presidium voorlezen:

‘Als wij, wat er ook gebeurt, geluk en vreugde willen vinden en willen overleven
in een steeds onrechtvaardiger wordende wereld, moeten we ondubbelzinnig
achter de Heer gaan staan. Wij moeten proberen elk uur, elke dag, getrouw te
zijn, zodat ons fundament van vertrouwen in de Heer nooit zal wankelen. […]

Het gaat er niet zozeer om wat er met ons gebeurt, maar hoe we daarop
reageren. Dat doet mij denken aan een tekst uit Alma. Na een lange oorlog

‘waren velen verhard’, terwijl ‘velen […] verzacht [werden] wegens hun ellende’ [Alma 62:41].
Dezelfde omstandigheden leverden tegengestelde reacties op. […] Ieder van ons moet een eigen
voorraad aan geloof hebben om zichzelf te helpen boven moeilijkheden uit te stijgen die deel
uitmaken van deze proeftijd in het sterfelijk leven.’ (‘Where Do I Make My Stand?’, Ensign,
november 2004, 18, 20.)
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Vraag de cursisten enkele minuten de tijd te nemen om hun antwoord op de
volgende vraag op te schrijven:

• Welke toezeggingen hebben u ‘ondubbelzinnig achter de Heer’ laten staan?

Laat de cursisten vervolgens de volgende vragen overpeinzen:

• Welke influisteringen van de Geest hebt u ontvangen over manieren om de
Heer toegewijder te zijn?

• Wat kunt u doen om familieleden te helpen de Heer toegewijder te zijn?

Getuig dat als wij in geloof volhouden, de Heer ons zal zegenen en ons zal helpen
om te midden van goddeloosheid rechtschapen te leven.

Leesstof voor de cursisten
• Alma 37:21–22, 25–27; 62:41; Helaman 6:20–26, 37–40; 4 Nephi 1:42; Mormon

1:13–17, 19; 2:8, 14–15, 18–19; 3:2–3, 12, 22; Ether 8:18–26; Moroni 9:6, 22,
25–26.

• Quentin L. Cook, ‘De beloningen voor rechtschapenheid oogsten’, Liahona, juli
2015, 27–33.
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LES 26

Na de beproeving van
ons geloof

Inleiding
In deze les leren de cursisten door het Boek van Mormon dat
geloof in Jezus Christus God in staat stelt om wonderen voor

ons te verrichten. Geloof oefenen bereidt ons voor om een
geestelijk getuigenis van waarheid te krijgen.

Achtergrondinformatie
• Robert D. Hales, ‘God onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, leren

kennen’, Liahona, november 2009, 29–32.

• David A. Bednar, ‘Bidden in geloof’, Liahona, mei 2008, 94–97.

• Neil L. Andersen, ‘Je weet genoeg’, Liahona, november 2008, 13–14.

Onderwijsideeën
2 Nephi 27:23; 3 Nephi 17:5–9, 20–24; Mormon 9:9, 18–20
Geloof gaat vooraf aan wonderen
Vraag de cursisten enkele Schriftuurlijke voorbeelden te noemen van God die
overeenkomstig het geloof van zijn kinderen wonderen voor hen verricht.
(Voorbeelden kunnen zijn hoe Jezus de zieken genas en de doden opwekte, Mozes
die het water van de Rode Zee scheidde, en Christus die de stenen aanraakte om
de Jareditische boten te verlichten.)

• Wat kunt u zeggen tegen iemand die niet gelooft dat God nog steeds wonderen
verricht?

Laat een cursist 2 Nephi 27:23 voorlezen en een andere cursist Mormon 9:9, 18–20.
Laat de klas letten op waarom er nog steeds wonderen plaatsvinden.

• Waarom kunnen we er volgens deze verzen op vertrouwen dat er in de huidige
wereld nog steeds wonderen plaatsvinden? (De cursisten dienen de volgende
leerstelling te benoemen: omdat God gisteren, heden en voor eeuwig
dezelfde is, blijft Hij al naargelang het geloof van zijn kinderen
wonderen verrichten.)

• Waarom zou de Heer van ons vragen dat wij geloof hebben voordat Hij
wonderen verricht?

Om het Schriftuurlijke verban tussen geloof en wonderen aan te tonen, laat u
enkele cursisten beurtelings een vers uit 3 Nephi 17:5–9 voorlezen. Vraag de klas te
letten op wat de herrezen Christus benoemde als zijnde voldoende vóór hij
wonderen voor het volk verrichtte.

• Wat was het volgens vers 8 waardoor de Heiland de zieken en de bezochten
kon genezen?
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Vraag een cursist om 3 Nephi 17:20–24 voor te lezen.

• Welke andere heilige gebeurtenissen maakte het volk dankzij hun geloof mee?

• Hoe vergroot de bereidwilligheid van Christus om deze wonderen te verrichten
ons geloof dat Hij macht kan uitoefenen om ons met onze behoeften te helpen?

Vraag een cursist om de volgende uitspraak van zuster Sydney S. Reynolds,
voormalig raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium, voor te lezen:

‘Net zo belangrijk als […] “machtige wonderen” zijn de kleinere
“privéwonderen”, waardoor we leren om in de Heer te geloven. Die gebeuren als
we de influisteringen van de Geest in ons dagelijks leven herkennen en er gehoor
aan geven. […]

‘Ik geloof dat ieder van ons kan getuigen van die kleine wonderen. We kennen
kinderen die bidden dat ze een verloren voorwerp zullen vinden, en het ook

vinden. We weten dat er jonge mensen zijn die de moed opbrengen om als getuige van God te
staan, en zijn steun voelen. We kennen vrienden die van hun laatste geld hun tiende betalen en
vervolgens als door een wonder merken dat ze hun lesgeld of hun huur kunnen betalen, of op de
een of andere manier aan voedsel voor hun gezin komen. We kunnen verhalen vertellen over
verhoorde gebeden en priesterschapszegens die moed gaven, of troost of genezing brachten.
Door die dagelijkse wonderen raken we vertrouwd met de hand van de Heer in ons leven.’ (‘A
God of Miracles’, Ensign, mei 2001, 12.)

Vraag de cursisten na te denken over keren dat zij, of iemand die ze kennen,
wonderen van de Heer hebben meegemaakt. Als het niet te heilig of persoonlijk is,
kunt u de cursisten vragen om te vertellen over wat zij hebben meegemaakt dat
voor hen bevestigde dat God nog steeds een God van wonderen is.

Ether 3:6–13, 17–20; 4:13–15; 12:6–7, 12, 19, 31
Geloof bereidt ons voor om een geestelijk getuigenis te krijgen
Laat de cursisten denken aan een evangeliewaarheid waarvan ze een geestelijke
bevestiging of een sterker getuigenis willen krijgen. Leg uit dat sommige mensen
ervoor kiezen niet in een evangeliebeginsel te geloven of het na te leven tot zij
bewijs zien dat het waar is.

Vraag de cursisten om Ether 12:6 stil te lezen en te letten op wat dit vers ons leert
over de manier waarop we een geestelijk getuigenis ontvangen.

• Welk beginsel kunnen we uit Ether 12:6 leren over een geestelijk getuigenis
ontvangen? (De cursisten horen het volgende beginsel te benoemen: voor we
een geestelijk getuigenis kunnen krijgen, dienen we eerst geloof in Jezus
Christus te oefenen.)

• Wat betekent volgens u de zinsnede ‘beproeving van uw geloof’?

Leg uit dat een beproeving van het geloof niet altijd tegenslag ervaren wil zeggen.
Toon de volgende uitspraken over de raad van Moroni in Ether 12:6 van ouderling
Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen en zuster Bonnie L.
Oscarson, algemeen jongevrouwenpresidente, en vraag een cursist om ze voor
te lezen:
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‘U kunt uw geloof doelmatiger gebruiken als u het beginsel toepast waarvan
Moroni heeft gezegd: “[…] u ontvangt geen getuigenis dan na de beproeving
van uw geloof” [Ether 12:6; cursivering toegevoegd]. Iedere keer als u uw geloof
beproeft, dat wil zeggen als u aan een influistering gehoor geeft, zult u van de
Geest het bevestigende bewijs krijgen.’ (Richard G. Scott, ‘The Sustaining Power
of Faith in Times of Uncertainty and Testing’, Ensign or Liahona, mei 2003, 76.)

‘In deze wereld van onmiddellijke bevrediging verwachten we vaak een beloning
te krijgen zonder er iets voor te moeten doen. Volgens mij vertelt Moroni ons dat
we ergens een getuigenis van ontvangen als we er eerst voor werken en geloof
oefenen door het evangelie na te leven. Ware bekering komt tot stand door dag
na dag en maand na maand de leerstellingen waarvan je weet dat ze waar zijn
na te leven en de geboden te onderhouden.’ (Bonnie L. Oscarson, ‘Ware

bekering’, Liahona, november 2013, 77.)

• Hoe verschilt de aanpak om een getuigenis van de waarheid te krijgen die
ouderling Scott en zuster Oscarson beschrijven van de aanpak van wie bewijzen
willen voordat ze geloven of handelen?

• Hoe en wanneer hebt u gemerkt dat dit beginsel waar is?

Laat enkele cursisten beurtelings een vers uit Ether 12:7, 12, 19 en 31 voorlezen.
Moedig de klas aan om te letten op de zinsneden ‘nadat zij geloof hadden’ en ‘pas
na hun geloof’ in deze verzen (u kunt ook voorstellen om deze zinsneden in hun
Schriften te markeren).

• Welke zegeningen schonk de Heer volgens deze verzen aan deze mensen nadat
zij geloof hadden getoond? Wat voor geestelijke getuigenissen hebt u van de
waarheid ontvangen ten gevolge van uw geloof?

Getuig dat geestelijke bevestigingen net als wonderen pas komen als wij eerst
geloof oefenen. Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer (1924–2015)
van het Quorum der Twaalf Apostelen voor om nadruk op dit punt te leggen:

‘Op een bepaald punt in je zoektocht naar geestelijke kennis, is er die
‘geloofssprong’, zoals filosofen dat noemen. Dat is het moment dat je bent
aangeland bij de rand van het licht en het duister bent ingestapt om te
ontdekken dat de weg net een pas of twee voor je uit is verlicht.’ (‘Op zoek naar
geestelijke kennis’, Liahona, januari 2007, 18.)

Vraag een cursist de moeilijkheden van de broer van Jared te beschrijven die hij
ondervond bij het bouwen van de boten die zijn familie naar het beloofde land
zouden vervoeren, en samen te vatten wat hij deed om deze moeilijkheden op te
lossen (zie Ether 2:16–25; 3:1–5).

• Hoe oefende de broer van Jared geloof in Jezus Christus?

Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Ether 3:6–13, 17–20 voor te lezen.
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• Hoe zegende de Heer de broer van Jared wegens zijn geloof?

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen. Vraag de klas te letten op de kenmerken
van het geloof van de broer van Jared:

‘Veeleisend geloof, geloof dat bergen verzet, geloof als dat van de broer van
Jared, gaat vooraf aan het wonder en de kennis. Hij moest geloven voordat God
sprak. Hij moest handelen voordat het vermogen om de daad te volbrengen
verzekerd was. Hij moest zich vooraf tot de hele ervaring verplichten nog voordat
hij er een greintje van had meegemaakt. Geloof betekent onvoorwaardelijke
instemming — vooraf — met welke voorwaarden God ook stelt in zowel de

nabije en als verre toekomst.’(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book
of Mormon [1997], 18–19.)

• Hoe zou u ouderling Hollands beschrijving van het geloof van de broer van
Jared samenvatten?

• Wat zouden wij zoal kunnen doen om van ons geloof in de Heer blijk te geven?

Geef de cursisten even de tijd om Ether 4:13–15 te bestuderen en vast te stellen wat
Moroni zei dat wij dienen te doen om kennis en manifestaties van de Geest te
ontvangen.

• Wat betekent het om de ‘sluier van ongeloof doormidden [te scheuren]’? Wat
heeft dit te maken met geloof oefenen? (Het kan nuttig zijn om te verklaren dat
sluier verwijst naar iets dat bedekt of verbergt.)

• Wat raadde Moroni ons aan te doen om ‘die sluier van ongeloof doormidden [te
scheuren]’?

Laat dan het volgende citaat van de profeet Joseph Smith (1805–1844) zien en door
een cursist voorlezen:

‘God heeft niets aan Joseph geopenbaard wat Hij niet aan de Twaalf bekend zal
maken; ja, de minste der heiligen mag alle dingen weten zodra hij die kan
verwerken. Want de dag zal komen dat niemand tegen zijn naaste hoeft te
zeggen: leer de Heer kennen; want alle mensen zullen Hem kennen […], van de
laagste tot de hoogste [zie Jeremia 31:34].’ (Leringen van kerkpresidenten:
Joseph Smith [2007], 289.)

• Hoe verbetert deze verklaring van de profeet Joseph Smith uw begrip van uw
potentieel om openbaring te ontvangen?

Laat de cursisten bedenken welke beproevingen van hun geloof ze momenteel
doorstaan en vraag hun na te denken wat ze kunnen doen om hun geloof te
versterken en te oefenen. Getuig dat God zijn trouwe volgelingen een blijvend
getuigenis van de waarheid schenkt als zij geloof oefenen.
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Leesstof voor de cursisten
• 2 Nephi 27:23; 3 Nephi 17:5–9, 20–24; Mormon 9:9, 18–20; Ether 3:6–13, 17–20;

4:13–15; 12:6–7, 12, 19, 31.

• David A. Bednar, ‘Bidden in geloof’, Liahona, mei 2008, 94–97.
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LES 27

Geloof, hoop en
naastenliefde

Inleiding
De eigenschappen van geloof, hoop en naastenliefde zijn
noodzakelijk voor allen die in de nabijheid van onze hemelse
Vader wil wonen. Deze eigenschappen zijn geschenken van

God voor wie daarnaar streven door het voorbeeld van Jezus
Christus te volgen.

Achtergrondinformatie
• Dieter F. Uchtdorf, ‘De oneindige kracht van hoop’, Liahona, november

2008, 21–24.

• Richard G. Scott, ‘De karaktervormende kracht van geloof’, Liahona, november
2010, 43–46.

Onderwijsideeën
Ether 12:28; Moroni 10:18–21
Geloof, hoop en naastenliefde zijn noodzakelijk voor ons heil
Vraag de cursisten om in het kort eigenschappen op te noemen waarvan zij denken
dat het belangrijk is om die tijdens het sterfelijk leven te ontwikkelen. Vraag hun
dan welke van deze eigenschappen volgens hen het belangrijkste zijn om het
koninkrijk van God te kunnen beërven.

Herinner de cursisten eraan dat toen Moroni zijn werk aan de gouden platen aan
het afmaken was, hij nog enkele woorden ter aansporing toevoegde aan hen die op
een dag het verslag zouden lezen. Als onderdeel van die raad lichtte hij drie
eigenschappen toe die voor ons heil van essentieel belang zijn. Laat een cursist
Moroni 10:18–21 voorlezen en vraag de klas deze drie eigenschappen te
benoemen.

• Waarom zijn volgens u de kenmerken van geloof, hoop en naastenliefde zo
onontbeerlijk voor ons heil?

Om de cursisten te helpen met het beantwoorden van deze vraag laat u een cursist
Ether 12:28 voorlezen en vraagt u de klas in welke leerstelling er in dit vers wordt
onderwezen.

• Welke leerstelling is opgetekend in dit vers? (De cursisten horen het volgende
te benoemen: geloof, hoop en naastenliefde ontwikkelen brengt ons tot
Jezus Christus.)

Vraag de cursisten om tijdens de les te letten op beginselen en leerstellingen die
hen kunnen helpen om deze belangrijke eigenschappen beter te begrijpen en
ontwikkelen.
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Alma 32:26–29, 37–41; Moroni 7:21, 25–28, 33
Geloof laat ons ‘al het goede aangrijpen’
Schrijf Ons geloof in Jezus Christus versterken op het bord.

Herinner de cursisten eraan dat de profeet Alma een vergelijking van een groeiend
zaadje gebruikte om de Zoramieten te leren hoe geloof in Jezus Christus te
ontwikkelen. Vraag enkele cursisten beurtelings een vers uit Alma 32:26–29 voor te
lezen. Vraag de cursisten welke zinsneden beschrijven wat we kunnen doen om
ons geloof te versterken.

Vraag enkele cursisten om te vertellen welke zinsnede zij hebben gevonden, en uit
te leggen wat die ons leert over ons geloof versterken. U kunt de zinsneden die de
cursisten noemen onder het kopje op het bord schrijven. Mogelijke zinsneden: uw
vermogens […] opwekken en wakker schudden; om mijn woorden te beproeven; verlangen
te geloven; indien u plaats inruimt, zodat er een zaadje [het woord] in uw hart kan worden
gezaaid. Maak de cursisten zo nodig duidelijk dat het woord vermogens slaat op ons
vermogen om na te denken en te handelen.

• Waarom onderwees Alma in vers 29 dat ons geloof na deze proefneming nog
niet volmaakt zou zijn?

• Wat is er, volgens u, nog meer nodig om ons geloof te vervolmaken?

Laat enkele cursisten beurtelings een vers uit Alma 32:37–41 voorlezen en vraag de
klas te letten op wat wij horen te doen om het nodige geloof te ontwikkelen opdat
wij het eeuwige leven ontvangen.

• IN welk beginsel onderwees Alma in deze verzen waarmee we ons geloof
kunnen blijven versterken? (De cursisten horen het volgende beginsel te
benoemen: als wij ijverig ons geloof in Gods woord in ons hart verzorgen,
groeit ons geloof in Jezus Christus. Zet deze waarheid op het bord.)

• Wat denkt u dat het betekent om ijverig het woord te verzorgen? Wat kunnen
wij consequent doen om het woord van God te verzorgen en geloof diep in ons
hart te laten groeien?

Om de cursisten duidelijk te maken hoe zij het woord van God kunnen verzorgen,
toont u de volgende uitspraak van president Henry B. Eyring van het Eerste
Presidium en laat u een cursist die voorlezen terwijl de klas let op sleutels tot de
verzorging van ons geloof:

‘Hoeveel geloof we nu ook hebben om God gehoorzaam te zijn, we zullen dat
geloof voortdurend moeten versterken en het constant moeten vernieuwen. We
kunnen dat doen door ons nu voor te nemen om meteen te gehoorzamen en
vastberadener te zijn in onze volharding. Leren om meteen te beginnen en
consequent te zijn, zijn de sleutels tot onze geestelijke voorbereiding. […]

Het geloof waarmee we de toets van onze gehoorzaamheid doorstaan, bouwen
we in de loop der tijd en door onze dagelijkse keuzes op. We kunnen ons nu voornemen om
meteen te doen wat God van ons vraagt. En we kunnen de beslissing nemen om getrouw te zijn
in de kleine gehoorzaamheidstoetsen, waarmee we het geloof opbouwen om de grote toetsen te
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kunnen doorstaan, die zeker zullen komen.’ (‘Spiritual Preparedness: Start Early and Be Steady’,
Ensign of Liahona, november 2005, 38, 40.)

• Wat dienen we volgens president Eyring te doen om ons geloof te versterken of
te verzorgen?

• Waarom is consequente en dagelijkse gehoorzaamheid aan het woord van God
zo belangrijk om ons geloof en vertrouwen in Hem te ontwikkelen?

Laat enkele cursisten vertellen hoe het toepassen van deze beginselen die Alma
ons heeft geleerd hun geloof in Jezus Christus heeft beïnvloed.

Deel de cursisten mee dat de profeet Mormon getuigde van het eeuwig belang van
geloof in Jezus Christus. Laat enkele cursisten beurtelings een vers uit de
getuigenis van Mormon in Moroni 7:21, 25–28, 33 voorlezen terwijl de klas bedenkt
wat zij kunnen doen om hun geloof in de Heer te vergroten en de zegeningen die
Mormon benoemt ‘aan [te] grijpen’.

Ether 12:4, 8–9; Moroni 7:40–42
Hoop is een anker voor de ziel
Laat een cursist Ether 12:8–9 voorlezen en laat een andere cursist Moroni 7:40–42
voorlezen. Laat de cursisten de eigenschap benoemen die we kunnen verkrijgen als
we geloof ontwikkelen.

• Welke eigenschap komt volgens deze passages voort uit ons geloof?

Lees de volgende twee stellingen voor en laat de cursisten het verschil ertussen
benoemen: (1) Ik hoop dat het vandaag niet regent. (2) Ik heb hoop dat ik, als ik
mij bekeer, door de verzoening van Jezus Christus vergiffenis ontvang.

• Waarin verschillen deze uitdrukkingen van hoop? (Het eerste is een onzekere
wens op iets dat wij niet kunnen beïnvloeden en het tweede is een uitdrukking
van vertrouwen die tot actie aanzet.)

Laat een cursist het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste
Presidium voorlezen om de cursisten duidelijk te maken wat de Schriftuurlijke
betekenis van hoop is:

‘Hoop is […] het blijvende vertrouwen dat de Heer zijn beloften zal vervullen, het
vertrouwen dat we, als we nu in actie komen, in de toekomst de verlangde
zegeningen zullen ontvangen. Dan geloven en verwachten we dat onze gebeden
verhoord zullen worden. Dat komt tot uitdrukking in vertrouwen, optimisme,
enthousiasme en geduldige volharding.’ (‘De oneindige kracht van hoop’,
Liahona, november 2008, 22.)

Laat de cursisten Moroni 7:41 in stilte lezen en opletten waar we op zullen hopen
als we geloof in Christus ontwikkelen.

• In welk beginsel aangaande hoop onderwijst Mormon in dit vers? (De cursisten
horen het volgende te benoemen: als we ons geloof in Jezus Christus
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ontwikkelen, krijgen wij door zijn verzoening de hoop om tot het
eeuwige leven te worden opgewekt.)

• Waarom zijn volgens u geloof in Jezus Christus en hoop zo nauw verwant?

Laat een cursist Ether 12:4 voorlezen en laat de klas letten op de manier waarop
Moroni hoop heeft omschreven.

• Wat leren wij van Mormons gebruik van het woord anker over hoop? Hoe kan
iemand die het aan geloof ontbreekt als een boot zonder anker zijn?

Vraag enkele cursisten te getuigen van de hoop die zij door geloof in Jezus Christus
hebben gekregen.

Ether 12:33–34; Moroni 7:43–48
Naastenliefde is de reine liefde van Christus
Laat een cursist Moroni 7:43–44 voorlezen en vraag de cursisten van welke
eigenschap Mormon zei dat we die dienen te ontwikkelen als we geloof en
hoop hebben.

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

‘Als we er oprecht naar streven om meer op onze Heiland en Meester te gaan
lijken, moet ons hoogste doel zijn om net zo lief te hebben als Hij. Mormon
noemde naastenliefde “het voornaamste van alles” (Moroni 7:46).’ (‘Godly
Characteristics of the Master’, Ensign, november 1986, 47.)

Om te verduidelijken waarom naastenliefde zo’n belangrijke eigenschap is om naar
te streven. laat u enkele cursisten beurtelings een vers uit Moroni 7:45–47
voorlezen. Wijs erop dat deze verzen naastenliefde verduidelijken door op te
sommen wat naastenliefde is en wat het niet is.

• Welke woorden en zinsneden in deze verzen geven het belang van
naastenliefde weer?

• Welke gedachten of inzichten kunt u geven over de kenmerken van
naastenliefde die in vers 45 zijn opgesomd?

Laat een cursist Moroni 7:48 voorlezen.

• Wat raadt Mormon ons aan in ons streven om de gave van naastenliefde te
ontwikkelen? (Help de cursisten om het volgende beginsel te benoemen: als
we met de kracht van ons hart bidden en Jezus Christus volgen, kunnen
we met naastenliefde worden vervuld.)

• Hoe leidt ons streven naar de gave van naastenliefde ertoe dat wij betere
volgelingen van Jezus Christus worden?

Laat een cursist Ether 12:33–34 voorlezen terwijl de klas let op het verband tussen
naastenliefde en de verzoening van Jezus Christus.
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• Wat is het verband tussen naastenliefde en de verzoening?

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘De belangrijkere definitie van de “reine liefde van Christus” is […] niet wat wij
als christenen, vaak tevergeefs, tot stand proberen te brengen, maar wat Christus
ons als succesvol voorbeeld heeft gegeven. Ware naastenliefde is slechts één keer
op aarde geweest. En het komt volmaakt en zuiver tot uitdrukking in zijn
onfeilbare, ultieme en verzoenende liefde voor ons. […] Het is de liefde van
Christus voor ons waarvoor geldt: “Zij verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen,

hoopt alle dingen en doorstaat alle dingen.” De liefde van Christus “vergaat nimmer”, zoals Hij
steeds weer laat zien. Het is die liefde — zijn zuivere liefde voor ons — die we zo hard nodig
hebben, anders zijn we niets, zijn we hopeloos en ongelukkig. Met hen die uiteindelijk de
zegeningen van zijn liefde bezitten — de verzoening, de opstanding, het eeuwige leven en de
belofte van de eeuwigheid — zal het goed zijn.’ (Christ and the New Covenant [1997], 336.)

• Hoe helpt ouderling Holland u om te begrijpen dat naastenliefde ‘nimmer
vergaat’ en waarom het de ‘voornaamste’ van alle geestelijke gaven is?

• Wat kunt u doen om de zuivere liefde van Jezus Christus met anderen te delen
zoals Hij u die zo vrijelijk heeft geschonken?

Laat de cursisten Moroni 7:45 bestuderen en vraag hun een doel te stellen om te
bidden en te werken aan hun verdere ontwikkeling van één kenmerk van
naastenliefde. Getuig van de goddelijke hulp die u hebt ontvangen in uw streven
om zelf naastenliefde te ontwikkelen.

Leesstof voor de cursisten
• Alma 32:26–29, 37–41; Ether 12:4, 8–9, 28, 33–34; Moroni 7:21, 25–28, 33,

40–48; 10:18–21.

• Dieter F. Uchtdorf, ‘De oneindige kracht van hoop’, Liahona, november
2008, 21–24.
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LES 28

Kom tot Christus
Inleiding
Eén van de belangrijke doelen van het Boek van Mormon is
de uitnodiging aan allen om ‘tot Christus [te komen] en
vervolmaakt in Hem [te worden]’ (Moroni 10:32). Als wij
geloof oefenen en “al het goede aangrijp[en]”, kunnen we

kinderen van Christus worden (zie Moroni 7:19). Aan het eind
van deze les hebben de cursisten de gelegenheid te getuigen
hoe het Boek van Mormon hen heeft geholpen om tot
Christus te komen.

Achtergrondinformatie
• Jeffrey R. Holland, ‘Veiligheid voor de ziel’, Liahona, november 2009, 88–90.

• ‘Een christelijk leven’, hoofdstuk 24 in Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft
Benson (2014), 315–326.

Onderwijsideeën
1 Nephi 6:4; Jakob 1:7; Omni 1:26; 3 Nephi 9:13–14; Moroni 10:30, 32–33
Het Boek van Mormon nodigt ons uit om tot Jezus Christus te komen
Vraag de cursisten terug te denken aan een keer dat zij iemand uitnodigden om het
Boek van Mormon te lezen.

• Waarom vroeg u deze persoon het Boek van Mormon te lezen?

Laat de cursisten nadenken over waarom zij het Boek van Mormon bestuderen.
Leg uit dat hoewel er veel goede redenen zijn om het Boek van Mormon te lezen
en te bestuderen, er een terugkerende boodschap in staat over een van de
belangrijkste doeleinden van het boek.

Zet de volgende tekstverwijzingen op het bord:

1 Nephi 6:4

Jakob 1:7

Omni 1:26

3 Nephi 9:13–14

Moroni 10:30

Laat de cursisten de passages in stilte lezen en op een terugkerend thema in het
Boek van Mormon letten. (U kunt de cursisten aanmoedigen om deze passages in
hun Schriften te vergelijken.)

• Welk terugkerende thema van het Boek van Mormon komt in deze
verzen voor?

• Wat betekent het om tot Christus te komen?
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• Wat staat er in deze teksten over tot Christus komen? (Uit de antwoorden hoort
het volgende te blijken: ‘bied Hem uw gehele ziel als offerande aan’, vast, bid,
hou vol tot het einde, bekeer u, kom tot inkeer en ‘[grijp] iedere goede
gave aan’.)

• Wat betekent de zinsnede ‘bied Hem uw gehele ziel als offerande aan’?

Om de cursisten duidelijk te maken wat het betekent om tot Christus te komen,
toont en bespreekt u de volgende uitspraken van ouderling Richard G. Scott van
het Quorum der Twaalf en ouderling Dennis B. Neuenschwander van de Zeventig:

‘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 zijn uitnodiging om “tot Hem te komen”.’
(Richard G. Scott, “Geloofsoefening — uw eerste prioriteit”, Liahona, november
2014, 94.)

‘Ik getuig dat wij tot Christus kunnen komen en in Hem vervolmaakt kunnen
worden door goed te leven en deel te nemen aan de heilige verordeningen die
God vóór de grondlegging van de wereld heeft ingesteld.’ (Dennis B.
Neuenschwander, ‘Ordinances and Covenants’, Ensign, augustus 2001, 26.)

Leg uit dat het laatste hoofdstuk in het Boek van Mormon raad van de profeet
Moroni bevat over de manier om tot Christus te komen. Laat een cursist Moroni
10:32–33 voorlezen terwijl de klas let op hoe de woorden ‘indien’ en ‘dan’ worden
gebruikt. Laat de cursisten bedenken wat deze ‘indien-dan’-stellingen ons leren
over de manieren waarop de genade van Christus ons tot zegen is.(Noot: Op
‘indien-dan’-stellingen letten, helpt de cursisten om beginselen te vinden die in
Schriften worden onderwezen.)

• Welk beginsel kunnen we uit deze verzen leren over hoe de genade van
Christus ons tot zegen is als we tot Hem komen? (De strekking van de
antwoorden van de cursisten dient het volgende beginsel te omvatten: indien
we tot Jezus Christus komen en ons van alle goddeloosheid onthouden,
dan kunnen we door zijn genade worden vervolmaakt en geheiligd. Zie
ook Alma 5:33–35.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce C. Hafen van de Zeventig zodat de
cursisten dit beginsel beter begrijpen. Laat de cursisten opletten hoe de genade van
de Heer ons tot zegen kan zijn.
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‘De genade van de Heer, door de verzoening ontsloten, kan onze
onvolmaaktheden vervolmaken. “Opdat u door zijn genade volmaakt kunt zijn in
Christus”(Moroni 10:32). Hoewel een groot deel van het vervolmakingsproces
een zuivering van de besmetting van zonde en bitterheid inhoudt, is er een
bijkomend, bevestigend opzicht waardoor we een christelijke aard verkrijgen en
we volmaakt worden zoals ook de Vader en de Zoon volmaakt zijn. […]

De overwinning van de Heiland kan niet alleen onze zonden compenseren, maar ook onze
zwakheden; niet alleen onze opzettelijke fouten, maar ook onze fouten door onwetendheid en
inschattingsfouten, en onze onvermijdelijke onvolmaaktheden. Ons uiteindelijke doel is meer dan
vergeving van zonden — we streven ernaar om heilig te worden, met christelijke eigenschappen
begiftigd te worden en steeds meer op Hem te gaan lijken. Gods genade is de enige bron
waarmee dat doel uiteindelijk te bereiken is, na alles wat zij zelf kunnen doen.’ (The Broken Heart
[1989], 16, 20.)

• Hoe is de genade van de Heer ons tot zegen volgens ouderling Hafen?

Laat de cursisten terugdenken aan een tijdstip waarop zij het gevoel hadden dat zij
zich inspanden om tot Jezus Christus te komen. Laat hen op de volgende vragen
antwoorden als hun ervaringen niet te persoonlijk zijn:

• Wat deed je toen om tot Christus te komen?

• Hoe werd je gezegend toen je ernaar streefde om tot Christus te komen?

Laat de cursisten bedenken wat zij kunnen doen om beter tot Christus te komen
opdat zij door zijn genade kunnen worden vervolmaakt en geheiligd. Moedig hen
aan al hun geestelijke ingevingen gehoor te geven.

Moroni 7:18–26
Grijp al het goede aan om een kind van Christus te worden
Herinner de cursisten eraan dat de profeet Moroni in Moroni 7 een redevoering
heeft opgetekend die zijn vader, Mormon, vele jaren eerder had gehouden. In deze
redevoering onderwijst Mormon dat wat van God is, ons uitnodigt om goed te
doen, in Jezus Christus te geloven, en God lief te hebben en te dienen.

Laat een cursist Moroni 7:18–19 voorlezen. Laat de klas meelezen en letten op wat
Mormon ons vroeg te doen.

• Wat zal er met ons gebeuren volgens vers 19 als we het licht van Christus
gebruiken om goed van kwaad te onderscheiden en dan ‘al het goede
aangrijp[en]’? (Wij zullen kinderen van Christus zijn.)

• Wat houdt het in om de kinderen van Christus te zijn? (Wijs erop dat we
geestkinderen van onze hemelse Vader en bovendien kinderen van onze aardse
ouders zijn. Maar, zoals president Joseph Fielding Smith [1876–1972] heeft
gezegd: ‘Jezus Christus wordt onze Vader, in de zin waarin deze term in de
Schriften wordt gebruikt, omdat Hij ons het leven — het eeuwige leven — biedt
door het zoenoffer dat Hij voor ons heeft gebracht. [Zie Mosiah 5:7.] […] Wij
worden de kinderen, zonen en dochters, van Jezus Christus door onze
verbonden van gehoorzaamheid aan Hem.’ [Doctrines of Salvation,
samengesteld door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], 1:29.])
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Laat de cursisten Moroni 7:20 in stilte lezen en de vraag vinden die Mormon stelde.
Verdeel de cursisten dan in koppels en laat hen Moroni 7:21–26 bestuderen, lettend
op wat de Heer ons heeft gegeven zodat wij ‘al het goede kun[nen] aangrijpen’.
Vraag de cursisten na verloop van tijd naar hun gedachten en schrijf ze op het bord.
Antwoorden kunnen zijn: de bediening van engelen (vers 22); de profeten
(vers 23); de Schriften (vers 25); geloof oefenen (vers 25); en gebed (vers 26).

• Wat leren we uit deze verzen over de betekenis van de zinsnede ‘al het goede
[…] aangrijpen’? (We horen naar al het goede te streven, vooral die dingen die
tot geloof in Christus en redding in zijn naam leiden.)

• Hoe is uw leven ten goede veranderd door een van de zaken die op het
bord staan?

Laat de cursisten één goed ding kiezen waar ze mee kunnen beginnen of waar ze
beter in kunnen worden om tot Christus te komen. Moedig hen aan om zich ten
doel te stellen dat goede in hun leven aan te grijpen.

Moroni 10:3–5
Belofte van Moroni
Houd een boek-van-mormon omhoog en vraag de cursisten hoe het Boek van
Mormon hen helpt om tot Christus te komen. Leg uit dat Moroni een uitnodiging
en belofte gaf aan allen die het Boek van Mormon lezen en bestuderen.

Laat een cursist Moroni 10:3–5 voorlezen.

• Waar spoort Moroni ons in vers 3 toe aan?

Laat de cursisten voorbeelden uit het Boek van Mormon en uit hun eigen leven
bedenken die aantonen ‘hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is
geweest.’ Laat enkele cursisten hun antwoorden aan de klas vertellen.

• Welk beginsel kunnen we leren uit de uitnodiging en belofte van Moroni in
deze verzen?(Als we aan God vragen, met een eerlijke bedoeling en met
geloof in Christus, of het Boek van Mormon waar is, krijgen we een
getuigenis van de waarheid ervan door de Heilige Geest.)

• Wat houdt het in om het aan God te vragen ‘met een eerlijke bedoeling en met
geloof in Christus’? (Het betekent dat we geloven dat God onze gebeden zal
beantwoorden en dat we zullen handelen naar de antwoorden die Hij
ons geeft.)

• Hoe kunnen we dichter tot Christus komen door het Boek van Mormon op
deze manier te bestuderen en erover te bidden?

Vraag de cursisten welke ervaringen zij hebben gehad met het lezen van het Boek
van Mormon en erover bidden om erachter te komen dat het waar is. Als de
cursisten dat willen, kunt u hen laten getuigen van het Boek van Mormon, en in
het bijzonder hoe het Boek van Mormon hen helpt om tot Christus te komen.
Moedig de cursisten aan om de woorden van Moroni te blijven toepassen zodat zij
een getuigenis van het Boek van Mormon kunnen krijgen of hun getuigenis ervan
vergroten.
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Leesstof voor de cursisten
• 1 Nephi 6:4; Jakob 1:7; Omni 1:26; 3 Nephi 9:13–14; Moroni 7:18–26; 10:3–5,

30, 32–33.

• ‘Een christelijk leven’, hoofdstuk 24 in Leringen van kerkpresidenten: Ezra Taft
Benson (2014), 315–326.

LES 28

138






	Inhoud
	Inleiding tot De leringen in het Boek van Mormon: leerkrachtenboek (godsdienst 275)
	Les 1: Het Boek van Mormon is eveneens een testament aangaande Jezus Christus
	Les 2: Sla acht op de woorden van de profeten
	Les 3: Door gehoorzaamheid ontvangen we zegeningen
	Les 4: De val van Adam en de gave van keuzevrijheid
	Les 5: De oneindige verzoening van Jezus Christus
	Les 6: Het Boek van Mormon is voor onze tijd geschreven
	Les 7: Het Boek van Mormon en de Bijbel
	Les 8: Heil komt door Jezus Christus
	Les 9: ‘Zoek het koninkrijk van God’
	Les 10: Gebed en openbaring
	Les 11: Ons beschermen tegen de valse leerstellingen van de laatste dagen
	Les 12: Onze behoefte aan een geestelijke wedergeboorte
	Les 13: Het doopverbond, de sabbat en het avondmaal
	Les 14: De bevrijdende macht van God
	Les 15: Een werktuig in Gods handen worden
	Les 16: Bekering en vergeving
	Les 17: De kracht van het woord
	Les 18: Ons op de dag des oordeels voorbereiden
	Les 19: Godsdienstvrijheid verdedigen
	Les 20: Ons geloof en ons getuigenis versterken
	Les 21: De komst van Jezus Christus
	Les 22: ‘Zoals Ik ben’
	Les 23: De verstrooiing en vergadering van Israël
	Les 24: Allen zijn voor God gelijk
	Les 25: Een rechtschapen leven leiden in een tijd van goddeloosheid
	Les 26: Na de beproeving van ons geloof
	Les 27: Geloof, hoop en naastenliefde
	Les 28: Kom tot Christus



