




Kerkleerbeheersing Boek van Mormon
— materiaal voor de leerkracht

Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Salt Lake City (Utah)



Wij stellen uw opmerkingen en correcties op prijs. U kunt die sturen naar:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services
50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008
USA

E-mail: ces-manuals@ldschurch.org
Gelieve uw volledige naam, adres, wijk en ring te vermelden.

Vermeld ook de titel van het lesboek. Vermeld daarna uw opmerkingen.

© 2017 Intellectual Reserve, Inc.
Alle rechten voorbehouden.

Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika
Versie 1, 3/17

Engels origineel vrijgegeven: 1/16
Ter vertaling vrijgegeven: 1/16

Titel van het origineel: Doctrinal Mastery Book of Mormon Teacher Material
Nederlands
13232 120



Inhoud
Instructies voor leerkrachten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . V
Geestelijke kennis verkrijgen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
De Godheid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Het heilsplan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
De verzoening van Jezus Christus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
De herstelling  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Profeten en openbaring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Priesterschap en priesterschapssleutels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Verordeningen en verbonden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Huwelijk en gezin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Geboden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0





Instructies voor
leerkrachten
In het Doel van seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs staat: ‘Wij
onderwijzen de cursisten in de leerstellingen en beginselen van het evangelie, zoals
die in de standaardwerken en de woorden van de profeten uiteengezet worden.’
(Het evangelie leren en erin onderwijzen: een handboek voor leerkrachten en leiders in
seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs [2012], X.) In het seminarie wordt
dat voornamelijk door een sequentiële studie van de Schriften gedaan, dat wil
zeggen een studie van de opeenvolgende boeken en verzen in een van de
standaardwerken. Ouderling David A. Bednar van het Quorum van de Twaalf
Apostelen heeft gezegd dat ‘dit de eerste en fundamenteelste manier is om levend
water te drinken.’ (‘A Reservoir of Living Water’ [CES-haardvuuravond voor
jongvolwassenen, 4 februari 2007], 3, lds.org/media-library.)

Een andere manier waarop de cursisten de leer van Jezus Christus kunnen
begrijpen, geloven en naleven is door kerkleerbeheersing. Kerkleerbeheersing is
een aanvulling op de sequentiële studie van de Schriften. Daarmee krijgen de
cursisten de gelegenheid het evangelie van Jezus Christus per onderwerp te
bestuderen.

President Boyd K. Packer (1924–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd waarom ook deze onderwijsmethode de cursisten ten goede komt:
‘Individuele leringen van het evangelie worden niet volledig verklaard op één
plaats in de Schriften, noch staan ze in volgorde of achter elkaar. We moeten de
verspreide stukjes aaneenrijgen. Soms kunnen we ze in grote stukken vinden, maar
meestal zijn ze in kleine stukjes over de hoofdstukken en verzen verspreid.’ (‘Het
grote plan van geluk’, in Teaching Seminary: Preservice Readings [lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 2004], 68–69.)

De sequentiële studie van de Schriften en kerkleerbeheersing gaan hand in hand.
Beide activiteiten maken een belangrijk deel uit van de leerervaring van de
seminariecursisten.

Kerkleerbeheersing borduurt verder op en vervangt eerdere onderwijsmethoden
van het seminarie en instituut, zoals tekstenbeheersing en de studie van
fundamentele leerstellingen. Met behulp van kerkleerbeheersing kunnen de
cursisten het volgende bereiken:

1. Goddelijke beginselen leren en toepassen om geestelijke kennis te verkrijgen.

2. Zich de leer van het evangelie van Jezus Christus eigen maken en de
Schriftteksten waarin die leer wordt onderwezen. We richten ons vooral op de
leer in verband met de volgende negen onderwerpen:

• De Godheid

• Het heilsplan

• De verzoening van Jezus Christus

• De herstelling
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• Profeten en openbaring

• Priesterschap en priesterschapssleutels

• Verordeningen en verbonden

• Huwelijk en gezin

• Geboden

Het seminarie en instituut hebben instructiemateriaal geproduceerd dat
leerkrachten en cursisten kunnen gebruiken om die doelen kunnen bereiken. Dit
materiaal omvat het Basisdocument kerkleerbeheersing en het lesmateriaal
kerkleerbeheersing. (Noot: Het lesmateriaal kerkleerbeheersing is beschikbaar voor
alle vier seminariecursussen.)

Basisdocument kerkleerbeheersing
Het Basisdocument kerkleerbeheersing is aan de cursisten gericht. Het bevat (1) een
inleiding waarin wordt uitgelegd wat kerkleerbeheersing is en wat ze eraan kunnen
hebben, (2) instructies om ze te onderrichten in de beginselen van het verkrijgen
van geestelijke kennis en (3) een gedeelte over de negen hiervoor genoemde
leerstellige onderwerpen. Bij elk leerstellig onderwerp staan leerstellige
verklaringen die van toepassing zijn op het leven van de cursisten. Het is belangrijk
dat ze die begrijpen, geloven en toepassen.

Enkele leerstellingen en beginselen in de gedeelten ‘Geestelijke kennis verkrijgen’
en ‘Leerstellige onderwerpen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing worden
gestaafd door de Schriftteksten kerkleerbeheersing. Er zijn 25 Schriftteksten
kerkleerbeheersing voor elke cursus (Oude Testament, Nieuwe Testament, Boek
van Mormon en Leer en Verbonden/kerkgeschiedenis). In totaal dus 100
Schriftteksten. Er staat een lijst met deze Schriftteksten achter in het Basisdocument
kerkleerbeheersing. Een belangrijk onderdeel van uw taak als leerkracht is ervoor te
zorgen dat de cursisten deze Schriftteksten kunnen onthouden en vinden, en
begrijpen hoe deze Schriftteksten de leer van de Heiland verduidelijken.

Elk van de honderd Schriftteksten kerkleerbeheersing wordt gebruikt om een
enkele leerstellige verklaring in het Basisdocument kerkleerbeheersing te staven.
Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–20 staat bijvoorbeeld genoemd in leerstellig
onderwerp 4, ‘De herstelling’, om de waarheid te staven dat God de Vader en zijn
Zoon, Jezus Christus, in antwoord op Josephs gebed, aan Joseph Smith zijn
verschenen, en dat Zij hem als de profeet van de herstelling geroepen
hebben. Maar deze Schrifttekst kerkleerbeheersing kan ook gebruikt worden om
de waarheid in leerstellig onderwerp 1, ‘De Godheid’ te staven dat de Godheid uit
drie afzonderlijke personen bestaat: God, de eeuwige Vader; zijn Zoon, Jezus
Christus; en de Heilige Geest. Daarom wordt deze Schrifttekst
kerkleerbeheersing genoemd als een relevante verwijzing bij dat onderwerp.

Als u bij elk leerstellige onderwerp de Schrifttekst kerkleerbeheersing ziet die staat
vermeld, kunt u weten in welke leerervaring die teksten gedurende het jaar
behandeld worden. In het voorgaande voorbeeld wordt Geschiedenis van Joseph
Smith 1:15–20 behandeld in de leerervaring van ‘De herstelling’ in
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Kerkleerbeheersing Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — materiaal voor de
leerkracht.

Niet elk leerstellig onderwerp krijgt elk jaar evenveel aandacht. Hoewel elk
leerstellig onderwerp elk jaar wordt behandeld, krijgen alleen de specifieke
leerstellige verklaringen die worden gestaafd door de Schriftteksten
kerkleerbeheersing die bij het materiaal van dat jaar horen, aandacht in de
leerervaringen kerkleerbeheersing.

Lesmateriaal kerkleerbeheersing
Het lesmateriaal kerkleerbeheersing bestaat uit tien leerervaringen die gedurende
het jaar behandeld worden. Vaak moet het lesmateriaal voor elke leerervaring over
meer dan één les worden verspreid.

De eerste leerervaring is erop gericht de cursisten beginselen te leren en toe te laten
passen om geestelijke kennis te verkrijgen. Dat wordt in de eerste twee weken van
het schooljaar gedaan. Daardoor gaan de cursisten begrijpen hoe belangrijk
kerkleerbeheersing is. Daarnaast vormen de beginselen in deze leerervaring het
fundament waar verder op gebouwd wordt, en waar we de rest van het jaar in de
andere negen leerervaringen op terugkomen.

Elke leerervaring is gebaseerd op een van de eerder genoemde negen leerstellige
onderwerpen. Ze zijn ontwikkeld om de cursisten de leer van de Heiland bij te
brengen, zodat ze die in hun dagelijks leven zullen toepassen. Elk van deze
leerervaringen bestaat uit drie hoofdgedeelten: ‘De leer begrijpen’, ‘Oefeningen’ en
‘Overzicht kerkleerbeheersing’.

De leer begrijpen. Dit deel van elke leerervaring bevat enkele leeractiviteiten of
onderdelen die gedurende één of meer lessen behandeld kunnen worden. Met
behulp van deze activiteiten krijgen de cursisten meer begrip van elk leerstellig
onderwerp en van de specifieke leerstellige verklaringen die bij elk
onderwerp horen.

De onderdelen die bij ‘De leer begrijpen’ horen, beginnen meestal met een studie
van het leerstellige onderwerp in het Basisdocument kerkleerbeheersing. Daarnaast
zijn de onderdelen gericht op specifieke leerstellige verklaringen die bekrachtigd
worden door Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het standaardwerk dat dat jaar
behandeld wordt. Leerkrachten krijgen in de leerervaring voor ‘De Godheid’ in
Kerkleerbeheersing Boek van Mormon — materiaal voor de leerkracht de opdracht de
cursisten bij te staan om 2 Nephi 26:33; 3 Nephi 11:10–11; 3 Nephi 12:48; en 3
Nephi 18:15,20–21 te beheersen. Wanneer de cursisten in andere jaren het Nieuwe
Testament en Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis bestuderen, richten ze zich
op andere Schriftteksten kerkleerbeheersing die andere leerstellige verklaringen
met het onderwerp ‘De Godheid’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing staven.

In de segmenten ‘De leer begrijpen’ worden de cursisten aangemoedigd om
Schriftteksten kerkleerbeheersing te vinden, markeren en bestuderen, zodat ze die
kunnen gebruiken om in de bijbehorende leerstellige verklaringen te onderrichten
en die uit te leggen. U kunt zo nodig meerdere leeractiviteiten toevoegen om
ervoor te zorgen dat de cursisten zich de leerstellige verklaringen en de
bijbehorende Schriftteksten kerkleerbeheersing eigen maken.
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Praktijkoefeningen. De meeste leerervaringen bevatten minimaal één
praktijkoefening voor de cursisten. Deze oefeningen bestaan meestal uit
praktijkgevallen, een rollenspel of scenario’s waaraan de cursisten kunnen
deelnemen, of vragen die ze in groepjes of klassikaal kunnen bespreken. Deze
oefeningen zijn essentieel om de cursisten duidelijk te maken dat de leerstellige
verklaringen die ze leren ook in deze tijd van toepassing zijn. De oefeningen
onderstrepen ook dat de leerstellingen die de cursisten hebben geleerd, ze tot
zegen kunnen zijn en ertoe kunnen bijdragen dat ze het evangelie naleven en het
zonder bedreiging of belediging kunnen verkondigen.

Overzicht kerkleerbeheersing. Elke leerervaring bevat een gedeelte met ideeën
die u met de cursisten kunt doornemen tijdens een herhaling van de leerstellige
verklaringen en de bijbehorende Schriftteksten kerkleerbeheersing die ze
gedurende het jaar hebben geleerd. Het doel van de activiteit ‘Overzicht
kerkleerbeheersing’ is de cursisten de volgende resultaten van kerkleerbeheersing
leren bereiken: weten hoe de leerstellige verklaringen in de Schriftteksten
kerkleerbeheersing worden geleerd en zich deze Schriftteksten herinneren en ze in
de Schriften kunnen vinden; elke leerstellige verklaring duidelijk kunnen uitleggen
aan de hand van de bijhorende Schriftteksten kerkleerbeheersing; en wat ze
geleerd hebben, kunnen toepassen op onze dagelijkse keuzes en op hun
antwoorden op leerstellige, sociale en historische problemen en vragen. (Zie
‘Kerkleerbeheersing: inleiding’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing.)

Hoewel er geen tijd bij de activiteiten ‘Overzicht kerkleerbeheersing’ staat, is er tijd
uitgetrokken voor activiteiten in het onderwijsschema dat aan het eind van deze
instructies staat. Er zijn bijvoorbeeld 150 minuten uitgetrokken voor het onderwerp
geestelijke kennis verkrijgen. Omdat de leerervaringen van dat onderwerp
ongeveer tachtig minuten vereisen, hebt u zeventig minuten om de beginselen, de
leerstellige verklaringen, en de Schriftteksten kerkleerbeheersing over geestelijke
kennis verkrijgen te bestuderen. Voor dit voorbeeld kan de uitgetrokken tijd over
twee tot drie weken worden verspreid.

Als ze de leerstellige verklaringen en de bijbehorende Schriftteksten
kerkleerbeheersing herhaaldelijk doornemen, zal dat de kerkleerbeheersing van de
cursisten ten goede komen. Zorg er echter voor dat de activiteiten ‘Schriftteksten
kerkleerbeheersing’ niet de sequentiële studie van de Schriften of de beoogde
uitkomst van kerkleerbeheersing niet overschaduwt.

Kerkleerbeheersing toepassen
Kerkleerbeheersing wordt op verschillende wijzen toegepast, afhankelijk van het
soort seminarieprogramma dat wordt gevolgd: dagelijks (ochtend- en
schooltijdseminarie), online seminarie of thuisseminarie.

Kerkleerbeheersing in dagelijks seminarie
Kerkleerbeheersing dient niet als vervanging van de sequentiële studie van de
Schriften in het seminarie. De verwachting is dat u gedurende het schooljaar zo’n
dertig minuten per week aan kerkleerbeheersing zult besteden. Kerkleerbeheersing
behandelen terwijl u het Boek van Mormon sequentieel onderwijst, houdt in dat u
de les op tijd begint en de lestijd nuttig gebruikt.
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Het aantal weken dat aan elk van de tien leerervaringen kerkleerbeheersing wordt
besteed, is afhankelijk van het aantal leerstellige uitspraken en Schriftteksten
kerkleerbeheersing dat voor dat leerstellige onderwerp moet worden bestudeerd.
Sommige onderwerpen kunnen in twee weken worden behandeld, voor andere
zijn meerdere weken nodig (zie het onderstaande ‘Onderwijsschema
kerkleerbeheersing Boek van Mormon’).

Het gedeelte ‘De leer begrijpen’ in elke leerervaring kerkleerbeheersing is in
verscheidene leeractiviteiten (segmenten) onderverdeeld, die over het algemeen in
vijf tot tien minuten gedaan kunnen worden. Dat biedt een soepel gebruik van de
lestijd voor kerkleerbeheersing. U kunt bijvoorbeeld de ene dag een of twee
leerervaringen doen, terwijl u een andere dag de hele lestijd nodig hebt voor het
tekstblok, waardoor er geen tijd over is voor kerkleerbeheersing. Voor sommige
leeractiviteiten is meer tijd nodig, dus die kunt u wellicht op een flexibele lesdag
doen (zie ‘Studieschema voor dagelijkse leerkrachten’ en ‘Suggesties voor flexibele
dagen’ in het aanhangsel van uw lesboek).

Als u kerkleerbeheersing behandelt en op dezelfde dag ook een sequentiële les
over een tekstblok wilt behandelen, wees dan voorzichtig dat u niet zoveel tijd aan
kerkleerbeheersing besteedt dat u onvoldoende tijd overhoudt om de Schriften
sequentieel te behandelen. (Een onderdeel van vijf minuten ‘De leer begrijpen’ mag
niet telkens twintig minuten duren, waardoor er weinig tijd overblijft om het Boek
van Mormon sequentieel te behandelen.) Het kan ook nuttig zijn de cursisten uit te
leggen dat ze een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 minuten aan het begin van de
les) aan kerkleerbeheersing gaan werken en dat zij dan een bepaald tekstblok
(zoals 2 Nephi 4) voor de rest van die les zullen bestuderen.

Hoewel uw cursisten of u soms verbanden zullen herkennen tussen het materiaal
dat u voor kerkleerbeheersing en een bepaalde tekstblok bestudeert, dient u geen
beginselen en leerstellige verklaringen van het Basisdocument kerkleerbeheersing aan
een bepaalde tekstblok toe te wijzen. Als u dat wel doet, kan dat ertoe leiden dat de
cursisten de bedoeling van de geïnspireerde auteur van een tekstblok niet
begrijpen.

Naast de behandeling van Schriftteksten kerkleerbeheersing op onderwerp als
onderdeel van kerkleerbeheersing, legt u nadruk op deze teksten als u ze
tegenkomt in uw sequentiële studie van de Schriften met de cursisten. Als u dat
doet, krijgen de cursisten meer begrip van de context en de inhoud van alle teksten.
Dan kunnen ze het belang van de waarheden in elke tekst grootmaken.

In het dagelijks seminarie borduurt kerkleerbeheersing verder op en vervangt
tekstenbeheersing. Voor die Schriftteksten kerkleerbeheersing die voorheen
kernteksten waren, bevat Het Boek van Mormon: boek voor de seminarieleerkracht
ideeën en leeractiviteiten waarmee u de Schriftteksten gepaste nadruk in uw
sequentiële Schriftstudie met de cursisten kunt geven. Als de Schriftteksten
kerkleerbeheersing nieuw zijn, worden ze niet als zodanig in het boek voor de
leerkracht weergegeven. Dan is het belangrijk dat u op gepaste wijze nadruk op die
teksten legt, als onderdeel van de sequentiële Schriftstudie.

Sommige Schriftteksten worden in het Het Boek van Mormon: boek voor de
seminarieleerkracht als kernteksten aangeduid, maar niet als Schriftteksten
kerkleerbeheersing. Op deze teksten wordt geen nadruk meer gelegd volgens de
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instructies tekstenbeheersing in het lesboek, maar zij worden wel in de sequentiële
Schriftstudie behandeld.

Omdat u de beperkte tijd die in een les voor kerkleerbeheersing is uitgetrokken
nodig hebt om u op de studie van de leer en de Schriftteksten kerkleerbeheersing
te concentreren en de oefeningen en bijhorende activiteiten af te werken, zult u in
de les waarschijnlijk niet de tijd hebben voor de activiteiten om teksten uit het
hoofd te leren. Omdat Schriftteksten uit het hoofd leren de cursisten echter tot
zegen kan zijn, kunt u de cursisten aansporen dit buiten de lessen om te doen.

Onderwijsschema kerkleerbeheersing Boek van Mormon
Het aantal weken dat u aan elk van de tien leerervaringen voor het Boek van
Mormon besteedt, varieert afhankelijk van het aantal leerstellige verklaringen en
Schriftteksten die bij de studie van dat leerstellige onderwerp behandeld worden.
Er dient ongeveer dertig minuten per week aan kerkleerbeheersing besteed te
worden, met gebruik van de volgende leeractiviteiten:

• De leer begrijpen

• Praktijkoefeningen

• Activiteiten kerkleerbeheersing

In het onderstaande onderwijsschema worden er vier weken gegeven voor de
activiteiten kerkleerbeheersing over de Godheid. Tijdens de eerste week kunt u de
eerste drie onderdelen van ‘De leer begrijpen’ behandelen. Voor de tweede week
kiest u dan bijvoorbeeld onderdelen 4–6. In de derde week kunt u dan onderdelen
7–8 behandelen. En in de vierde week kunt u de oefening en de activiteit
‘Overzicht kerkleerbeheersing’ doen.

Als u het lesmateriaal in Het Boek van Mormon: boek voor de seminarieleerkracht voor
de komende week doorneemt, samen met de leeractiviteiten kerkleerbeheersing in
het Kerkleerbeheersing Boek van Mormon — materiaal voor de leerkracht kunt u de
kerkleerbeheersing beter plannen en indelen. U moet wellicht vaststellen welke
delen van de les samengevat kunnen worden om tijd vrij te maken voor de
leeractiviteiten en praktijkoefeningen kerkleerbeheersing.

Het volgende onderwijsschema is gebaseerd op een aanpak die de leerstellige
onderwerpen behandelt in de volgorde waarin ze in het Basisdocument
kerkleerbeheersing voorkomen. Maar zolang de leerervaring ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ maar als eerste wordt behandeld, kunnen de andere leerstellige
onderwerpen in willekeurige volgorde worden behandeld. Overweeg de volgende
twee methoden:

• Behandel de leerstellige onderwerpen in de volgorde waarin ze in het
Basisdocument kerkleerbeheersing voorkomen (te beginnen met ‘De Godheid’ en
tot slot de ‘Geboden’).

• Probeer zoveel mogelijk de studie van de leerstellige onderwerpen af te
stemmen op wat ze op zondag bestuderen. (Zie Kom dan en volg Mij:
leermiddelen voor jongeren op LDS.org.)
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Onderwijsschema

Week Leerstellig onderwerp (met de geschatte benodigde tijd)

1

2

3

4

5

Geestelijke kennis verkrijgen (150 minuten)

6

7

8

9

De Godheid (120 minuten)

10

11

12

Het heilsplan (90 minuten)

13

14

15

16

17

18

De verzoening van Jezus Christus (180 minuten)

19 De herstelling (30 minuten)

20 Profeten en openbaring (30 minuten)

21 Priesterschap en priesterschapssleutels (30 minuten)

22

23

24

Verordeningen en verbonden (90 minuten)

25

26

Huwelijk en gezin (60 minuten)

27

28

29

30

Geboden (180 minuten)
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Onderwijsschema

Week Leerstellig onderwerp (met de geschatte benodigde tijd)

31

32

Kerkleerbeheersing in online seminarie
De leeractiviteiten kerkleerbeheersing zijn in de online seminarielessen
opgenomen. Als u online seminarieles geeft, is het nuttig om het vorige gedeelte
van ‘Kerkleerbeheersing in het dagelijks seminarie’ door te nemen, zodat u de
belangrijke beginselen en gebruiken beter kunt begrijpen die aan de specifieke
situatie van online seminarie kunnen worden aangepast en toegepast.

Kerkleerbeheersing in thuisseminarie
Momenteel is het materiaal dat thuisstudieleerkrachten en hun cursisten gebruiken
niet aangepast aan de kerkleerbeheersing. Daarom moeten leerkrachten en
cursisten het huidige thuisstudiemateriaal blijven gebruiken, met de activiteiten
voor tekstenbeheersing. Totdat het thuisstudiemateriaal is aangepast, moedigen we
de leerkrachten aan om de cursisten een kopie te geven van het Basisdocument
kerkleerbeheersing en ze aan te moedigen om het zelf, samen met de Schriftteksten
kerkleerbeheersing, te bestuderen.

INSTRUCTIES VOOR LEERKRACHTEN
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Geestelijke kennis
verkrijgen
Noot: De delen 1 en 2 van deze leerervaring kunnen in twee lessen van veertig
minuten worden gegeven, of als een enkele les van tachtig minuten. Als u minder
dan 180 lesdagen hebt, kunt u deel 1 van deze leerervaring ter vervanging van les 1
‘De rol van de leerling’ uit Het Boek van Mormon: boek voor de seminarieleerkracht
onderwijzen.

Deel 1 (40 minuten)
Ons geestelijk begrip en ons getuigenis van geestelijke waarheid vergroten
Laat een cursist het volgende verhaal van zuster Sheri L. Dew, voormalig tweede
raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, voorlezen:

‘Een prachtige jongevrouw […] belde me radeloos op. Door het snikken heen
gooide ze eruit: “Ik ben niet zeker of ik nog geloof dat de kerk waar is, en ik ben
bang. Als mijn familie nu eens niet voor eeuwig samen zal zijn?”’ (Sheri L. Dew,
“Will You Engage in the Wrestle?” [Brigham Young University–Idaho devotional,
17 mei 2016], byui.edu/devotionals.)

Vraag de cursisten of zij of een bekende van hen vergelijkbare zorgen en gevoelens
heeft ervaren als de jongevrouw waar zuster Dew over sprak.

• Als deze jongevrouw naar jou kwam voor raad, wat zou je dan zeggen of doen
om haar te steunen?

Laat een cursist het verhaal van zuster Dew verder voorlezen:

‘Ik vroeg: “Wil je een getuigenis?” “Ja”, zei ze.

“Ben je bereid om er hard voor te werken?” Opnieuw “Ja.”’ (Sheri L. Dew, “Will You Engage in
the Wrestle?”, byui.edu/devotionals.)

• Waarom was het nuttig om deze jongevrouw te vragen of zij een getuigenis van
het evangelie wilde en of ze bereid was eraan te werken?

Leg uit dat de cursisten tijdens hun ervaring in het seminarie meerdere kansen
krijgen om hun begrip en hun getuigenis van het evangelie te vergroten. Ze leren
ook antwoord vinden op hun vragen en op vragen — ook over de leringen en
geschiedenis van de kerk — die anderen over de kerk kunnen hebben. Dat kunnen
ze onder meer doen door kerkleerbeheersing. Bij kerkleerbeheersing gaan we op
zoek naar beginselen om geestelijke kennis op te doen en toe te passen, en krijgen
we meer begrip van belangrijke leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus.
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God is de bron van alle waarheid
Geef de cursisten een exemplaar van het Basisdocument kerkleerbeheersing. Laat ze
het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ opzoeken. Laat een cursist de eerste
alinea voorlezen. Vraag de klas wat zij daaruit leren over de bron van alle waarheid.

• Wie is de bron van alle waarheid? (Vraag de cursisten of ze de volgende leer
willen markeren: God weet alles en is de bron van alle waarheid.)

• Welke Schrifttekst kerkleerbeheersing staaft deze leerstelling? (U kunt de
cursisten aansporen Mosiah 4:9 op zodanige wijze te markeren dat ze die
gemakkelijk kunnen terugvinden.)

Laat een cursist Mosiah 4:9 voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen en zich
afvragen hoe we door dit vers beter gaan begrijpen waarom we op God kunnen
vertrouwen als we naar de waarheid zoeken.

• Welke woorden of zinsneden in dit vers laten ons beter begrijpen waarom we
op God dienen te vertrouwen als we naar de waarheid zoeken?

• Hoe ben je te weten gekomen dat God alle dingen weet en de bron van alle
waarheid is? (Herinner de cursisten eraan niet over ervaringen te vertellen die
te heilig of persoonlijk zijn.)

Hoe we geestelijke kennis kunnen verkrijgen
Zet de volgende kop op het bord: Het patroon dat God ons heeft gegeven om geestelijke
kennis te verkrijgen.

• Hoe zou je uitleggen wat een patroon is? (Maak de cursisten duidelijk dat een
mogelijke definitie van een patroon is dat het een model is waarmee we de
juiste wijze kunnen begrijpen om iets te doen — vooral iets wat we vaak zullen
doen. U kunt als voorbeeld een patroon laten zien dat gebruikt kan worden om
iets te maken.)

Laat een cursist de tweede alinea van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in
het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de andere cursisten meelezen
en opzoeken welke vier zaken we moeten doen om het patroon te volgen dat God
ons heeft gegeven om geestelijke kennis te verkrijgen.

• Welke vier zaken moeten we volgens deze alinea doen om het patroon te
volgen dat God ons heeft gegeven om geestelijke kennis te verkrijgen?

Zet de antwoorden als volgt onder de kop op het bord:

1. Heb een oprecht verlangen om de waarheid te weten te komen.

2. Wees bereid te leven volgens de waarheid die God heeft geopenbaard.

3. Zoek waarheid door gebed.

4. Zoek waarheid door een ernstige studie van het woord van God.

Vraag de klas:

GEESTELI JKE KENNIS  VERKRIJGEN
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• Waarom is het volgens jou belangrijk dat we Gods patroon voor geestelijke
kennis verkrijgen elke dag toepassen en niet alleen als we met dringende
vragen of zorgen zitten? (Het is belangrijk dat we dit patroon elke dag
toepassen, want hierdoor wordt de Geest van de Heer uitgenodigd om altijd bij
ons te zijn en kunnen we de invloed van de Heilige Geest herkennen. Door dit
patroon gestaag te volgen, tonen we de Heer ons verlangen om altijd
geestelijke kennis te verkrijgen en niet alleen als we met dringende vragen of
zorgen zitten.)

Verwijs de cursisten nogmaals naar de tweede alinea van het gedeelte ‘Geestelijke
kennis verkrijgen’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing.

• Welke Schriftteksten kerkleerbeheersing in het Boek van Mormon staven Gods
patroon voor geestelijke kennis verkrijgen? (Schrijf na het antwoord van de
cursisten de volgende tekstverwijzingen op het bord: Moroni 10:4–5; 2 Nephi
32:8–9; 2 Nephi 32:3; dit is de volgorde van de Schriftteksten in de tweede
alinea.)

Deel de klas op in drie groepen. Wijs elke groep één van de Schriftteksten
kerkleerbeheersing die op het bord staat toe en laat ze de Schriftuurlijke zinsneden
opzoeken waarin Gods patroon voor geestelijke kennis verkrijgen, wordt
verduidelijkt. Als de cursisten voldoende tijd hebben gehad, laat u een of meerdere
cursisten uit elk groepje vertellen wat ze gevonden hebben. Terwijl zij antwoorden,
kunt u vragen zoals de volgende stellen:

• Wat betekent het om ‘God […] te vragen […] met een oprecht hart, met een
eerlijke bedoeling’ (Moroni 10:4)? (Leg de cursisten uit dat deze zinsnede
betekent dat we echt het verlangen moeten hebben om een antwoord van God
te ontvangen en van plan zijn om te handelen naar het antwoord dat we
hebben gekregen.)

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

‘Met een eerlijke bedoeling betekent met het echte voornemen om de goddelijke
raad op te volgen.’ (Russell M. Nelson, Bidt, zoekt, klopt, Liahona, november
2009, 81.)

• Waarom is het belangrijk dat we de waarheid met een oprecht hart zoeken en
dat we echt van plan zijn de leiding van God op te volgen?

• Wat houdt het in dat je ‘altijd moet bidden’ (2 Nephi 32:9)?

• Wat is het verschil tussen de Schriften terloops lezen en zich ‘aan de woorden
van Christus [vergasten]’ (2 Nephi 32:3)?

• Hoe kan ervoor kiezen altijd te bidden en ons aan de woorden van Christus te
vergasten ons geestelijke kennis laten verkrijgen?
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Vraag de cursisten wat zij hadden ervaren toen ze Gods patroon om geestelijke
kennis te verkrijgen toe hadden gepast. Vraag hen dan ook uit te leggen hoe zij als
gevolg daarvan gezegend werden. U kunt ook over een ervaring van uzelf vertellen.

Vragen stellen en naar antwoorden zoeken is een essentieel onderdeel van
onze inspanning om waarheid te leren
Vraag de cursisten of zij denken dat het goed is dat mensen vragen stellen over de
leringen van de kerk of de aspecten van de kerkgeschiedenis die moeilijk te
begrijpen zijn.

Laat een cursist de derde alinea van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in
het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de klas meelezen en zich
afvragen wat volgens deze alinea het doel is van vragen stellen en naar een
antwoord zoeken als we de waarheid proberen te kennen.

• Wat is het doel van vragen stellen en naar een antwoord zoeken als we de
waarheid proberen te kennen? (Zet na hun antwoord de volgende waarheid op
het bord: Vragen stellen en naar antwoorden zoeken zijn essentiële
onderdelen van onze zoektocht naar waarheid.)

• Waarom zijn vragen stellen en antwoorden zoeken een essentiële onderdelen
van onze zoektocht naar waarheid?

• Waarom is volgens de derde alinea onze houding en bedoeling van belang als
we vragen stellen? (Help de cursisten om deze waarheid te vinden: De
houding en bedoeling waarmee wij vragen stellen en antwoorden zoeken
hebben een grote invloed op ons vermogen om door de Heilige Geest te
leren. U kunt uw cursisten aanmoedigen om dat beginsel in hun exemplaar van
het Basisdocument kerkleerbeheersing te markeren.)

Herinner de cursisten aan het verhaal van de jongevrouw die contact nam met
zuster Sheri L. Dew omdat ze zich zorgen maakte of de leringen van de kerk waar
zijn. Leg uit dat de jongevrouw besloot met haar bisschop en anderen, onder wie
zuster Dew, af te spreken, die haar antwoorden op haar vragen konden
helpen vinden.

Geef elke cursist een exemplaar van het volgende uitreikblad. Leg uit dat
op het uitreikblad het verslag staat van zuster Dew van wat er gebeurde

terwijl de jongevrouw op haar vragen antwoord zocht. Vraag enkele cursisten
beurtelings een stuk van dit verslag voor te lezen. Laat de andere cursisten
meelezen en opzoeken hoe onze houding en bedoeling waarmee wij vragen stellen
en antwoorden zoeken een grote invloed hebben op ons vermogen om door de
Heilige Geest te leren.

Nadat de cursisten de eerste drie alinea’s hebben gelezen, vraagt u:

• Hoe hebben de houding en bedoeling van deze jongevrouw als
waarheidszoeker haar vermogen om antwoord te vinden op haar vragen
beïnvloed?

Laat dan enkele cursisten beurtelings de rest van zuster Dews verhaal op het
uitreikblad voorlezen.
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‘Ik zei [tegen de jongevrouw]: “Breng je Schriften en al je vragen mee.
Vragen zijn goed. Laten we eens zien wat de Heer ons te leren heeft.”

Ze vatte mijn woorden letterlijk op en stelde de ene netelige vraag na de
andere. We doorzochten de Schriften en de leringen van de profeten naar
antwoorden. Stilletjes aan begon zij te beseffen dat met vragen zitten niet
betekende dat zij geen getuigenis had. De Schriften staan vol met verhalen

van profeten die vragen hadden. En ze begon te herkennen wanneer de Geest tot haar
getuigde — waaronder het getuigenis dat profeten, zieners en openbaarders echt
profeten zijn.

Haar getuigenis groeide, de tijd verstreek. Ongeveer een jaar geleden belde ze weer. “Ik
wilde u als een van de eersten laten weten dat ik een tempelaanbeveling heb. Wilt u
komen als ik mijn begiftiging ontvang?” Ze ging verder: “Weet u wat mij nog het meest
geholpen heeft? U zei me dat vragen goed zijn en daardoor kon ik mezelf als een zoeker
zien en niet als een twijfelaar.”

‘Ik was enorm blij! Maar twee dagen later kreeg ik een heel ander telefoontje van een
andere [jongevrouw]. “Zuster Dew,” zei ze, “ik wil u vertellen dat ik zwanger ben voor u
het van iemand anders hoort.” Ze vertelde me dat ze al enkele jaren aan de waarheid van
het evangelie twijfelde en uiteindelijk het besluit had genomen dat er geen reden was om
zich aan de wet van kuisheid te houden.

“Ik zei haar dat het niet aan mij was om haar te oordelen en dat ik haar liefhad. Ik vroeg
haar toen of ze een getuigenis wilde hebben. “Nee, niet echt”, zei ze.

‘Het contrast was verbluffend. Ongeveer op hetzelfde moment hadden deze twee
jongevrouwen vragen die hun getuigenis op de proef stelde. Een van hen liet een
noodkreet horen. Haar familie, vrienden en leiders hielden zich aan President Monsons
raad en zetten zich in om haar te redden. Het andere meisje koesterde haar twijfels en
hield zichzelf voor dat haar immorele keuzes aanvaardbaar waren. […]

‘De vragen van de ene jongevrouw waren aanleiding om de waarheid te zoeken. De andere
jongevrouw gebruikte haar vragen als rechtvaardiging voor haar onzedelijkheid.

‘Mijn geliefde vrienden, vragen zijn goed. Vragen zijn goed als ze geïnspireerd zijn, in
geloof worden gesteld, en aan betrouwbare bronnen worden gesteld, die zich in hun
antwoord door de Geest laten leiden. […]

‘Niemand van ons heeft recht op openbaring zonder dat we ons inspannen. Antwoorden
van God komen niet zomaar op magische wijze. Als we geestelijk willen groeien, verwacht
de Heer van ons dat we vragen stellen en antwoorden zoeken. De Heer heeft beloofd:
‘Indien gij zult vragen, zult gij openbaring op openbaring ontvangen en kennis op kennis’
(LV 42:61). Kan het nog duidelijker? De Heer krijgt graag geïnspireerde vragen die in geloof
worden gesteld, want zij leiden naar kennis, naar openbaring, en naar een groter geloof.‘
(Sheri L. Dew, ‘Will You Engage in the Wrestle?’ [Brigham Young University–Idaho
devotional, 17 mei 2016], byui.edu/devotionals.)

• Hoe kunnen de ervaringen van deze twee jongevrouwen waar zuster Dew over
sprak ons het belang van onze houding en bedoeling als we vragen stellen,
laten inzien?
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• Hoe zien we door de ervaringen van deze twee jongevrouwen in wat onze rol is
als we ijverig naar antwoord op onze vragen zoeken?

U kunt getuigen hoe belangrijk het is om oprechte vragen te stellen en ijverig naar
antwoorden te zoeken. U kunt vertellen hoe u te weten bent gekomen dat de Heer
oprechte vragen beantwoordt.

Spoor de cursisten aan te handelen naar wat zij geleerd hebben door oprechte
vragen te stellen en ijverig naar antwoorden te zoeken door het patroon van onze
hemelse Vader toe te passen om geestelijke kennis te verkrijgen.

Deel 2 (40 minuten)
Beginselen waarmee we antwoorden op vragen kunnen vinden
Laat de cursisten zich afvragen welke vragen zij hebben over het leven of over de
kerk en de leringen en geschiedenis ervan.

Als voorbeeld van een zorgelijke vraag waar sommige cursisten mee kunnen zitten
of die iemand kan stellen, toont u of schrijft u het volgende op het bord:

Ik hoor vaak hoe mensen antwoord op hun gebeden krijgen, maar dat overkomt mij
nooit. Het lijkt net of God niet van me houdt, hoewel ik het juiste probeer te doen.
Waarom beantwoordt God mijn gebeden niet?

Leg aan de cursisten uit dat dit deel van de leerervaring over geestelijke kennis
verkrijgen, dient om hen drie beginselen te leren die hen tot leiding kunnen zijn als
ze met vragen zitten of vragen van anderen krijgen: in geloof handelen, ideeën en
vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken, en streven naar dieper inzicht
met behulp van door God aangewezen bronnen.

In geloof handelen
Laat enkele cursisten om de beurt een stuk uit het eerste beginsel, ‘In geloof
handelen’ van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing voorlezen. Vraag de klas om mee te lezen en naar verklaringen te
zoeken ter uitleg van wat we kunnen doen om in geloof te handelen als we met
vragen of zorgen zitten. Vraag de cursisten de stellingen te markeren die hen
aanspreken.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. Vraag ze dan om uit te leggen hoe de
raad die zij hebben gevonden hun kan helpen wanneer ze vragen of zorgen
hebben. Wijs op deze leerstellige verklaring: In onze zoektocht naar antwoorden
moeten we in geloof leven — in het vertrouwen dat we uiteindelijk de
antwoorden zullen krijgen die we zoeken.

• Welke Schrifttekst kerkleerbeheersing uit het Boek van Mormon staaft deze
leerstellige verklaring? (Vraag de cursisten Ether 12:6 op zodanige wijze in hun
Schriften te markeren dat ze die gemakkelijk kunnen terugvinden.)
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Laat een cursist Ether 12:6 voorlezen. Laat de klas meelezen en letten op woorden
of zinsneden waardoor we zien hoe belangrijk leven in geloof voor ons is wanneer
we antwoord op onze vragen zoeken.

• Welke woorden of zinsneden uit dit vers verduidelijken waarom het belangrijk
is dat we in geloof leven wanneer we antwoord op onze vragen zoeken?

• Wat betekent het volgens jullie dat ‘gij geen getuigenis ontvangt dan na de
beproeving van uw geloof’ (Ether 12:6)?

Laat een cursist het volgende citaat van president Dieter F. Uchtdorf van het Eerste
Presidium voorlezen. Laat de klas meeluisteren en letten op wat we kunnen doen
om een getuigenis van de waarachtigheid van het evangelie te ontvangen.

‘Als je je geloof oefent en dagelijks onder alle omstandigheden
evangeliebeginselen toepast, proef je de zoete vruchten van het evangelie, en
door deze vruchten weet je dat het waar is.’ (Dieter F. Uchtdorf, ‘Het spiegelbeeld
in het water’ [CES-haardvuuravond voor jongvolwassenen, 1 november 2009],
LDS.org.)

• Wat kunnen we volgens dit citaat van President Uchtdorf doen om ons
getuigenis van de waarheid van het evangelie te ontvangen of te versterken?

• Waarom verwacht de Heer van ons dat we ons geloof oefenen vóór we een
getuigenis van de waarheid van het evangelie ontvangen?

• Van welke waarheid heb je een getuigenis ontvangen door geloof te oefenen en
dagelijks de evangeliebeginselen toe te passen? Hoe kreeg je dat getuigenis? (U
kunt ook over een ervaring van uzelf vertellen.)

Leg uit dat sommige mensen twijfelen of ze een getuigenis hebben of zich afvragen
waarom hun getuigenis niet sterker is, hoewel ze hebben geprobeerd hun geloof te
oefenen door de geboden van de Heer na te leven.

Wijs op de laatste twee leerstellige verklaringen van beginsel 1, ‘In geloof
handelen’, van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing: Als we trouw zijn aan het licht en de waarheid die we al
hebben ontvangen, ontvangen we meer. Antwoorden op onze vragen en
gebeden komen vaak ‘regel op regel, voorschrift op voorschrift.’ Vraag de
cursisten om deze waarheden te markeren.

• Hoe kunnen deze waarheden iemand helpen begrijpen waarom zijn of haar
getuigenis van het evangelie niet sneller is gegroeid?

• Welke Schrifttekst kerkleerbeheersing staaft deze twee waarheden? (Vraag de
cursisten 2 Nephi 28:30 op opvallende wijze in hun Schriften te markeren.)

Laat een cursist 2 Nephi 28:30 voorlezen. Laat de klas daarbij letten op zinsneden
die de waarheden in het Basisdocument kerkleerbeheersing staven. Vraag de cursisten
naar hun bevindingen.

Leg uit wat ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf
Apostelen ervoer met gebed toen hij en zijn gezin zeven jaar werden beproefd. Laat
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een cursist het volgende citaat van ouderling Christofferson voorlezen. Vraag de
klas mee te luisteren naar redenen waarom de Heer ervoor kan kiezen sommige
van onze vragen en gebeden niet onmiddellijk of niet zoals wij dat willen te
beantwoorden.

‘Ik bad om een wonderbaarlijke bevrijding. Hoewel ik daar vaak vurig en oprecht
om gebeden heb, was het antwoord uiteindelijk nee. Ik leerde uiteindelijk bidden
zoals de Heiland bad: ‘Maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ (Lukas
22:42). Ik raadpleegde de Heer bij elk stapje op weg naar de uiteindelijke
oplossing.

[…] Herhaaldelijk knielde ik voor mijn hemelse Vader neer en smeekte ik Hem in
tranen om hulp. En Hij heeft mij geholpen. Soms was het niet meer dan een vredig gevoel, een
geruststellende gedachte, dat alles in orde zou komen. […]

‘Hoewel ik er toen flink onder leed, ben ik nu dankbaar dat er geen snelle oplossing voor mijn
probleem was. Omdat mijn omstandigheden mij er vele jaren bijna dagelijks toe dwongen om mij
tot God te wenden, leerde ik hoe ik werkelijk moest bidden, hoe ik antwoord op gebed kon
krijgen, en hoe ik op een praktische manier geloof in God kon hebben. Ik heb mijn Heiland en
mijn hemelse Vader leren kennen op een manier die misschien anders aan mij voorbij was
gegaan of waar ik anders veel langer over gedaan had. […] Ik heb geleerd om met mijn hele hart
op de Heer te vertrouwen. Ik heb geleerd om Hem dagelijks te raadplegen.’ (D. Todd
Christofferson, ‘Gods hand van God in onze dagelijkse zegeningen erkennen’, Liahona, januari
2012, 25–27.)

• Wat kunnen volgens dit citaat enkele redenen zijn waarom de Heer ervoor kan
kiezen sommige van onze vragen en gebeden niet onmiddellijk of niet zoals wij
dat willen te beantwoorden? (Als de cursisten antwoord hebben gegeven, wijst
u erop dat God onze gebeden ook onmiddellijk en op heel directe en machtige
wijze kan beantwoorden.)

Vestig de aandacht op de zorgelijke vraag op het bord.

• Als jij met deze zorgelijke vraag zat, hoe zou jij er dan voor kunnen kiezen om
in geloof te handelen?

Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken
Vraag de cursisten te denken aan een tijd dat ze merkten dat hun godsdienstige
overtuiging en kijk op het leven verschilden van de opvattingen en kijk van hun
vrienden en kennissen die geen lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen zijn.

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen. Laat de klas letten op waarom heiligen der laatste
dagen vragen over het leven en godsdienstige onderwerpen vaak anders dan
niet-leden beschouwen.
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‘Over vele belangrijke onderwerpen wijken onze veronderstellingen [of
overtuigingen] af van die van vele van onze vrienden en kennissen. Ze wijken ook
af van vele veronderstellingen die nu in de media heersen. […] Omdat heiligen
der laatste dagen bijvoorbeeld het plan van onze hemelse Vader voor zijn
kinderen kennen, weten we dat dit sterfelijke leven geen eenakter is die tussen
een onkenbaar verleden en een onzekere toekomst geplaatst is. Dit leven is als de

tweede akte in een toneelstuk van drie aktes. Het doel ervan is bepaald door wat over ons
geestelijke leven in akte 1 en ons eeuwige bestemming in akte 3 is onthuld. Door onze kennis
van dit plan en andere waarheden die God heeft geopenbaard, hebben we andere
veronderstellingen dan mensen die onze kennis niet hebben. Daarom komen we op het gebied
van belangrijke onderwerpen tot andere conclusies dan zij die hun mening alleen op het aardse
leven baseren.’ (Dallin H. Oaks, ‘As He Thinketh in His Heart’ [evening with a General Authority, 8
februari 2013], lds.org/broadcasts.)

• Waarom beschouwen heiligen der laatste dagen volgens ouderling Oaks
levensvragen en godsdienstige onderwerpen anders dan niet-leden? (Terwijl de
cursisten antwoorden, zet u het volgende schema op het bord.)

Bedek de delen voor aktes 1 en 3, stel dan de volgende vraag:

• Kun je een voorbeeld geven van een belangrijk onderwerp dat we anders
zouden beschouwen als we geen kennis hadden van het voorsterfelijk bestaan
of het leven na de dood? (De cursisten kunnen verschillende onderwerpen
noemen, zoals de waarde die we hechten aan het menselijk leven of dat wij in
het laatste oordeel de door God bepaalde gevolgen van onze keuzes zullen
ontvangen.)

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Oaks voorlezen. Leg uit dat
hij leerkrachten in seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs toesprak.
Vraag de klas te luisteren en op te letten wat hij cursisten aanraadt te doen als ze
met een moeilijk idee of moeilijke vraag worden geconfronteerd.

‘Ik stel voor dat het beter is dat onze jongeren niet met hun kennissen gaan
ruziën. […] Het is vaak beter als zij reageren door eerst de wereldse premisse of
veronderstellingen in de beweringen die ze tegenkomen te identificeren en
daarna de verschillende veronderstellingen of premisse waardoor de heiligen der
laatste dagen zich laten leiden.’ (Dallin H. Oaks, ‘As He Thinketh in His Heart’,
lds.org/broadcasts.)
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• Wat kunnen we op basis van het voorstel van ouderling Oaks doen als we met
een moeilijk idee of moeilijke vraag worden geconfronteerd? (Misschien moet u
de cursisten uitleggen dat een premisse een idee is dat wordt gebruikt om een
conclusie te steunen en dat een bewering iemands standpunt of mening
verwoordt.)

Om te tonen hoe de geloofsovertuigingen of de veronderstellingen van iemand de
antwoorden die hij of zij vindt, kunnen beïnvloeden, plaatst of tekent u een
eenvoudig kader rond de zorgelijke vraag op het bord.

Leg uit dat dit eenvoudig kader de
geloofsovertuigingen of de
veronderstellingen voorstellen van
iemand die deze vraag stelt, maar die
niet plaatst binnen de context van wat
we weten over onze hemelse Vader, zijn
heilsplan, en de leringen van Jezus
Christus. Wijs erop dat als we nadenken
over de geloofsovertuigingen of de
veronderstellingen van iemand, we dat
steeds vriendelijk en respectvol horen te
doen, en daarbij met de gevoelens van
die persoon en met de leiding van de Heilige Geest rekening houden.

• Wat zijn enkele van de geloofsovertuigingen of veronderstellingen die mogelijk
niet juist zijn en een persoon zo kunnen beïnvloeden dat zij een dergelijke
zorgelijke vraag hebben?

Zet de antwoorden van de cursisten rond het kader op het bord. Mogelijke
antwoorden:

God beantwoordt ieders gebeden op dezelfde manier.

God heeft sommige van zijn kinderen lief, maar mij heeft Hij niet lief.

God heeft mij niet lief als Hij mijn gebeden niet beantwoord hoe ik het van Hem
verlang en verwacht.

Als ik het juiste probeer te doen, hoort God al mijn gebeden onmiddellijk te
beantwoorden.

• Waarom is het volgens jou belangrijk na te denken over de
geloofsovertuigingen of veronderstellingen die wij of anderen kunnen hebben
als we vragen stellen over God, ons leven op aarde, of de kerk en de leringen en
geschiedenis ervan? (Zorg ervoor dat de cursisten inzien dat zij hierdoor de
onderliggende zorgen of het beperkte perspectief waarop de vragen zijn
gebaseerd, beter kunnen begrijpen.)

• Hoe kunnen de overtuigingen of veronderstellingen op het bord aangeven dat
de persoon de vraag met een beperkt perspectief bekijkt?
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Laat een cursist beginsel 2, ‘Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief
onderzoeken’ van het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de klas meelezen en opzoeken hoe we ideeën en
vragen met een eeuwig perspectief kunnen bestuderen.

Vraag de cursisten naar hun bevindingen. Vraag de cursisten of ze de volgende
waarheid willen markeren: Om leerstellige ideeën, vragen en sociale kwesties
vanuit een eeuwig perspectief te onderzoeken, plaatsen we ze eerst in de
context van het heilsplan en de leringen van de Heiland. Toon de delen voor
aktes 1 en 3 op het bord.

Om de cursisten duidelijk te maken hoe zij ideeën en vragen in de context
van het heilsplan en de leringen van de Heiland kunnen overwegen, kunt u

eventueel de video ‘Vragen met een eeuwig perspectief bestuderen’ [ (2:55), op
LDS.org tonen. Laat de klas zien hoe Lauren, een jongevrouw, de tijd nam om over
de overtuigingen en veronderstellingen te denken die de vraag van haar vriendin
over God mogelijk hadden beïnvloed en hoe Lauren toen dezelfde vraag met een
eeuwig perspectief bestudeerde.

Vraag als de cursisten de video hebben gezien:

• Waarom was het nuttig dat Lauren over de overtuigingen of veronderstellingen
nadacht die de vraag van haar vriendin over God mogelijk hebben beïnvloed?

• Wat gebeurde er toen Lauren de vraag met een eeuwig perspectief
bestudeerde?

Om ideeën en vragen met een eeuwig perspectief bestuderen te oefenen, verwijst u
naar de zorgelijke vraag in het kader op het bord en vraagt:

• Wat weten we over onze hemelse Vader, zijn plan, en de leringen van de
Heiland dat deze vraag in een ander licht stelt en antwoorden kan aanreiken
die op eeuwige waarheid zijn gebaseerd?

Zodra de cursisten antwoorden, veegt u de stellingen rond het kader weg en
vervangt u deze met de antwoorden van de cursisten. Dat kunnen antwoorden met
de volgende strekking zijn:

God kan onze gebeden anders beantwoorden afhankelijk van zijn kennis van onze
individuele behoeften en wat het best voor ons is.

God heeft al zijn kinderen lief, ook mij.

God heeft mij ook lief als Hij mijn gebeden niet beantwoord zoals ik dat verwacht
en wil.

Zelfs als ik het juiste probeer te doen, beantwoordt God mogelijk niet al mijn
gebeden onmiddellijk. Hierdoor heb ik de gelegenheid geestelijk te groeien.

Verwijder of wis het eenvoudige kader rond de zorgelijke vraag op het bord en
vervang het met een mooier kader.
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Leg uit dat dit nieuwe kader waarheden
voorstelt die we over onze hemelse
Vader, het heilsplan, en de leringen van
de Heiland kennen.

• Hoe laat de vraag zien in het licht
van wat we over onze hemelse
Vader, zijn plan, en de leringen van
de Heiland weten toe dat we de
vraag anders zien?

Vraag de cursisten te vertellen hoe zij
een begrip, een lering of zorg beter
konden begrijpen toen ze er vanuit een eeuwig perspectief naar keken. U kunt
desgewenst een eigen ervaring aanhalen.

Op zoek naar meer inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen
Spoor de cursisten aan na te denken over welke bronnen ze kunnen gebruiken als
ze een vraag over de kerk hebben of voor een belangrijke beslissing raad willen.

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling M. Russel Ballard van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Jakobus heeft nooit gezegd: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat
hij dan googelen!” (M. Russell Ballard, ‘De kansen en taken van CES-leerkrachten
in de 21e eeuw’ [Een avond met een algemeen autoriteit, 26 februari 2016],
lds.org/broadcasts.)

• Wat is volgens Jakobus 1:5, hetgeen de apostel Jakobus wel heeft onderwezen?
(‘Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God.’)

• Waarom is het belangrijk dat we, als we een vraag of zorg hebben, eerst God
om hulp vragen?

Laat een cursist de eerste alinea van beginsel 3, ‘Streef naar meer inzicht met
behulp van door God aangewezen bronnen’, in het gedeelte ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ van het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de andere
cursisten meelezen en opzoeken wat God ons heeft gegeven om waarheid te
vinden en te begrijpen. U kunt de cursisten aanmoedigen om hun bevindingen te
markeren.

• Wat heeft God ons gegeven om waarheid te vinden en te begrijpen? (U kunt bij
deze bespreking voorstellen dat de cursisten de volgende uitspraak markeren:
Als onderdeel van het aangewezen proces voor het verkrijgen van
geestelijke kennis heeft de Heer bronnen beschikbaar gesteld waardoor
Hij waarheid en leiding aan zijn kinderen openbaart.)

• Wat voor zegeningen kunnen we ontvangen als we ons tot de door de Heer
aangewezen bronnen van waarheid wenden?
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Vestig de aandacht op de zorgelijke vraag in het kader op het bord.

• Wat zijn enkele door God aangewezen bronnen met informatie die je kunt
gebruiken als je met deze zorgelijke vraag zat?

Om de cursisten bewust te maken van andere hulpmiddelen waarmee ze door God
aangewezen bronnen kunnen vinden, kunt u hen over de officiële website van de
kerk, mormonnewsroom.org, vertellen (en die, als het gaat, te laten zien of hun te
vragen de site op hun elektronische apparaten op te zoeken). Dit is de website
waarop de kerk informatie over verschillende onderwerpen verduidelijkt en
onjuiste informatie corrigeert die de media heeft gebruikt. U kunt de cursisten ook
de website met evangeliethema’s van de kerk laten zien: lds.org/topics. De
evangelieverhandelingen bevatten waardevolle en openhartige informatie over
verschillende historische en leerstellige onderwerpen.

Vraag de cursisten naar voorbeelden van zegeningen die zij hebben ontvangen
toen zij zich tot goddelijke bronnen hebben gewend om antwoord te krijgen op een
vraag of probleem. U zou eventueel een voorbeeld uit uw eigen leven
kunnen geven.

Laat een cursist de tweede alinea van het beginsel 3, ‘Streef naar meer inzicht met
behulp van door God aangewezen bronnen’, in het gedeelte ‘Geestelijke kennis
verkrijgen’ van het Basisdocument kerkleerbeheersing voorlezen. Laat de klas
meelezen en letten op wat deze paragraaf ons over informatiebronnen leert die niet
door de kerk zijn geproduceerd.

• Waarom is het belangrijk om op je hoede te zijn voor onbetrouwbare
informatiebronnen?

• Hoe kunnen we waarheid herkennen in informatiebronnen die niet door de
kerk zijn geproduceerd? (Laat de cursisten inzien dat we door de Heilige Geest
de waarheid of fout kunnen herkennen in elke bron die we raadplegen [zie
Moroni 10:5].)

Leg uit dat ze naast de sequentiële studie van de leringen in het Boek van Mormon
gedurende het schooljaar ook de negen leerstellige onderwerpen uit het
Basisdocument kerkleerbeheersing gaan bestuderen (die met de onderwerpen in het
zondagse leerplan voor jongeren overeenkomen). Ook de Schriftteksten
kerkleerbeheersing uit het Boek van Mormon die bij elk onderwerp horen, worden
bestudeerd. Bij de studie van elk onderwerp gebruiken ze de beginselen voor het
verkrijgen van geestelijke kennis die in deze les worden behandeld om oprechte
vragen, kwesties en mogelijkheden voor persoonlijke toepassing te overwegen.

Getuig hoe belangrijk het is om de beginselen van geestelijke kennis verkrijgen toe
te passen wanneer we met moeilijke onderwerpen of vragen geconfronteerd
worden. Verzeker de cursisten ervan dat de Heer ze door middel van de Geest wil
onderrichten. Als we in geloof handelen, ideeën en vragen onderzoeken vanuit een
eeuwig perspectief, en naar meer inzicht streven met behulp van door God
aangewezen bronnen, geeft God ons antwoorden en leiding.

Herhaling kerkleerbeheersing
U kunt de volgende activiteit tijdens een afzonderlijke les gebruiken om met de
cursisten de Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het Boek van Mormon over het
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verkrijgen van geestelijke kennis door te nemen die in deel 1 en 2 van deze
leerervaring genoemd worden.

Schrijf vóór de les de verwijzingen van de volgende Schriftteksten
kerkleerbeheersing op het bord: 2 Nephi 28:30; 2 Nephi 32:3; 2 Nephi 32:8–9; Mosiah
4:9; Ether 12:6; Moroni 10:4–5.

Deel de cursisten op in koppels. Vraag hen de leerstelling in de teksten op het bord
te oefenen door een cursist van elk koppel de Naslaggids kerkleerbeheersing te laten
gebruiken en daaruit, in willekeurige volgorde, de sleutelzinsnede van elk van de
Schriftteksten kerkleerbeheersing voor te lezen. Wanneer de sleutelzinsnede is
voorgelezen, vertelt de andere cursist welke Schriftverwijzing op het bord bij de
sleutelzinsnede hoort. Laat de cursisten na enkele minuten met hun
gesprekspartner wisselen.

Vervolgens, om de cursisten vertrouwd te maken met de tekst van de Schriftteksten
kerkleerbeheersing, leest u een tekst voor zonder de cursisten de verwijzing te
vertellen. Vraag de cursisten of zij de tekst kunnen vinden en die samen met u
kunnen voorlezen voor u de hele Schrifttekst hebt gelezen. Als de tekst is
voorgelezen, vraagt u een of meer cursisten om de leerstelling of het beginsel van
die tekst in hun eigen woorden uit te leggen. Herhaal deze activiteit voor elk van de
Schriftteksten kerkleerbeheersing op het bord.
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De Godheid
Noot: de volgende activiteiten kerkleerbeheersing kunnen gedurende verscheidene
lessen of in een enkele les gedaan worden.

De leer begrijpen (75 minuten)
Deel 1 (10 minuten)
Schrijf de volgende verklaring op het bord en vraag een cursist het voor te lezen:
God kent me niet echt of geeft niet om wat ik nu doormaak.

• Hoe kan dit misverstand het iemand moeilijk maken geloof in God te oefenen?

Laat de cursisten het eerste leerstellige onderwerp, ‘De Godheid’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken. Laat de cursisten de alinea’s van dit
onderwerp met een medecursist lezen en zoeken naar waarheden over het karakter
en eigenschappen van de leden van de Godheid. Vraag ze met hun medecursist te
bespreken hoe sommige van de gevonden waarheden ze de kans biedt de
verklaring op het bord te verbeteren of verduidelijken.

Vraag na verloop van tijd enkele cursisten uit te leggen wat ze in hun groepje
besproken hebben. Getuig dat als we de leer over de Godheid beter begrijpen, ons
geloof en vertrouwen in onze hemelse Vader, in Jezus Christus, en in de Heilige
Geest toeneemt.

Deel 2 (10 minuten)
Stel de cursisten de volgende vragen:

• Welke verschillen zouden sommige mensen in anderen kunnen opmerken
waardoor ze denken dat die anderen minderwaardig zijn? (Dingen die cursisten
misschien vermelden zijn verschillen in economische status, uiterlijk,
vaardigheid, cultuur, taalgebruik, godsdienst, geslacht of etniciteit.)

Laat de cursisten het eerste leerstellige onderwerp, ‘De Godheid’ in het
Basisdocument kerkleerbeheersing opzoeken en de alinea onder de kop ‘God de
Vader’ vluchtig doorlezen en zoeken naar een waarheid die beschrijft welke
gevoelens God voor al zijn kinderen koestert. Vraag ze naar hun bevindingen en
zet de volgende leerstellige verklaring op het bord: God houdt op volmaakte
wijze van al zijn kinderen, en allen zijn voor Hem gelijk. Geef de cursisten in
overweging dit beginsel in hun exemplaar van het Basisdocument kerkleerbeheersing
te markeren.

• Welke Schrifttekst kerkleerbeheersing staaft deze waarheid? (Vraag de cursisten
2 Nephi 26:33 op zodanige wijze in hun Schriften te markeren dat ze die
gemakkelijk kunnen terugvinden.)

Om de cursisten deze alinea te laten begrijpen, legt u uit dat de profeet Nephi in 2
Nephi 26 over de laatste dagen profeteerde en alle mensen aanspoorde tot Jezus
Christus te komen.
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Vraag een cursist 2 Nephi 26:33 voor te lezen. Laat de klas daarbij letten op
woorden of zinsneden die de leerstellige verklaring op het bord verduidelijken.
Vraag de cursisten naar hun bevindingen.

• Wat betekent volgens jullie dat ‘allen voor God gelijk zijn’?

• Hoe weet je dat God al zijn kinderen op volmaakte wijze liefheeft en dat allen
in zijn ogen gelijk zijn? (U kunt desgewenst een eigen ervaring aanhalen.)

• Wat voor invloed heeft dit begrip op de manier waarop we andere mensen
bezien en behandelen?

Om de cursisten een mogelijke toepassing van deze waarheid te leren, laat u een
cursist het volgende citaat voorlezen.

‘De kerk veroordeelt racisme ondubbelzinnig, met inbegrip van al het racisme, in én buiten de
kerk, door wie dan ook in het verleden begaan. In 2006 heeft de toenmalige kerkpresident
Gordon B. Hinckley gezegd “dat niemand die minachtende opmerkingen maakt over mensen die
tot een ander ras behoren zichzelf als een waar discipel van Christus kan beschouwen. Noch kan
hij denken dat hij in overeenstemming met de leringen van de Kerk van Christus leeft. Laten we
allen inzien dat ieder van ons een zoon of dochter van onze Vader in de hemel is, die al zijn
kinderen liefheeft.”’ (‘Race and the Church: All Are Alike unto God’, 29 februari 2012,
mormonnewsroom.org.)

Deel 3 (10 minuten)
Laat de afbeeldingen Jezus Christus
verschijnt aan de Nephieten (lds.org/
media-library) en Jezus geeft onderwijs
op het westelijk halfrond
(Evangelieplatenboek [2009], nr. 82; zie
ook lds.org/media-library).

Laat een cursist kort voor de klas
samenvatten welk Schriftuurlijk verslag
in deze afbeeldingen wordt afgebeeld.

Vertel de cursisten dat 3 Nephi 11:10–11
een Schrifttekst kerkleerbeheersing is.
De tekst bevat de eerste woorden die de
Heiland tot de Nephieten sprak. Stel de
cursisten voor die tekst in hun Schriften
te markeren.

Vraag een cursist 3 Nephi 11:10–11
voor te lezen. Laat de klas meelezen en
opzoeken wat de Heiland de Nephieten
over Hemzelf leerde.

• Waar verwijst de zinsnede ‘Ik heb gedronken uit die bittere beker’ (3 Nephi
11:11) naar? (De bitterheid van het lijden dat Hij tijdens zijn zoenoffer heeft
doorstaan.)

DE GODHEID
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• Wat kun je uit deze verzen leren
over de band tussen onze hemelse
Vader en zijn Zoon, Jezus Christus?

• Wat kunnen we uit deze verzen over
de Heiland leren? (Na de cursisten
hebben geantwoord, schrijft u de
volgende leerstellige verklaringen die in het eerste leerstellig onderwerp, ‘De
Godheid’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing staan op het bord: Jezus
Christus doet in alles de wil van de Vader. Hij heeft een zondeloos leven
geleid en heeft voor alle mensen de verzoening tot stand gebracht. Laat de
cursisten als ze dat willen deze leerstellige verklaringen in hun exemplaar van
het Basisdocument kerkleerbeheersing markeren en de eerste verklaring in hun
Schriften naast 3 Nephi 11:10–11 schrijven.)

Om de cursisten deze leerstellingen beter te laten begrijpen, vraagt u de ene helft
van de klas Lukas 22:39–44 en de andere helft Mozes 4:1–2 in stilte te lezen. Laat
hen naar voorbeelden zoeken van hoe Jezus Christus zich in alle dingen aan de wil
van zijn Vader onderwierp. Vraag de cursisten naar hun bevindingen.

• Wat leren we uit het voorbeeld van de Heiland hoe we onze band relatie met
onze hemelse Vader kunnen versterken?

Deel 4 (10 minuten)
Als u dat nog niet hebt gedaan, schrijft u de volgende leerstellige verklaringen op
het bord:

God houdt op volmaakte wijze van al zijn kinderen, en allen zijn voor Hem gelijk.

Jezus Christus doet in alles de wil van de Vader. Hij heeft een zondeloos leven
geleid en heeft voor alle mensen de verzoening tot stand gebracht.

Laat de cursisten in het Boek van Mormon de Schriftteksten kerkleerbeheersing
opzoeken die deze leerstellingen staven. (Als de cursisten moeite hebben zich deze
Schriftteksten te herinneren, moedig ze dan aan vluchtig de alinea’s onder ‘God de
Vader’ en ‘Jezus Christus’ in het eerste leerstellig onderwerp, ‘De Godheid’, in het
Basisdocument kerkleerbeheersing te lezen.) Nadat zij 2 Nephi 26:33 en 3 Nephi
11:10–11 hebben gevonden, vraagt u enkele cursisten die teksten voor te lezen.

Schrijf de volgende vraag op het bord: Hoe blijkt uit het zoenoffer van Jezus Christus de
volmaakte liefde van God voor ieder van zijn kinderen en toont het aan dat allen gelijk
voor Hem zijn?

Laat de cursisten de vraag in hun aantekenschrift of studieverslag beantwoorden.
Vraag enkele cursisten na verloop van tijd hun antwoorden aan de klas te vertellen.

Deel 5 (5 minuten)
Laat de cursisten aan mensen denken die een voorbeeld voor hen zijn en wat het is
dat van die mensen een goed voorbeeld om te volgen maakt.

DE GODHEID
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Laat de cursisten de tweede alinea in het gedeelte met de titel ‘Jezus Christus’ van
leerstellig onderwerp 1, ‘De Godheid’ in het Basisdocument kerkleerbeheersing
vluchtig doorlezen. Vraag ze naar een verklaring te zoeken die ons kan leren aan
wiens leven alle mensen een voorbeeld kunnen nemen. Vraag de cursisten naar
hun bevindingen. Schrijf dan de volgende leerstellige verklaring op het bord: Het
leven van Jezus Christus is het volmaakte voorbeeld voor ons eigen leven.

• Welke Schrifttekst staaft die leerstelling? (3 Nephi 12:48.)

Om de cursisten de context van 3 Nephi 12:48 duidelijk te maken, legt u uit dat na
Jezus Christus aan de Nephieten verscheen, Hij hun leerde tot Hem te komen en
wat er nodig was om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

Vraag een cursist 3 Nephi 12:48 voor te lezen. Laat de klas meelezen en letten op
wat de Heiland het volk gebood.

• Wat was het gebod van de Heiland aan het volk?

• Hoe kunnen we ernaar streven zijn gebod om volmaakt te worden te
gehoorzamen? (Wijs erop dat de manier om volmaakt zoals onze hemelse Vader
en Jezus Christus te zijn, is zoals Hen te worden. Als we ernaar streven de
Heiland te volgen, kunnen wij door Hem en zijn zoenoffer worden
vervolmaakt. Volmaakt worden is een proces dat in het volgende leven
verder gaat.)

Vraag de cursisten de Schrifttekst kerkleerbeheersing 3 Nephi 12:48 op opvallende
wijze in hun Schriften te markeren en ‘Het leven van Jezus Christus is het
volmaakte voorbeeld voor ons eigen leven’ naast dit vers in hun Schriften te
schrijven.

Deel 6 (10 minuten)
Lees 3 Nephi 12:48 luidop klassikaal. Vraag een cursist de klas te herinneren aan de
leerstelling die deze Schrifttekst kerkleerbeheersing staaft. (Het leven van Jezus
Christus is het volmaakte voorbeeld voor ons eigen leven.)

Om de cursisten deze leerstelling duidelijker te maken, toont u de video
‘Christelijke eigenschappen’ (2:54) die op LDS.org beschikbaar is. Laat hen

op eigenschappen van de Heiland letten die we zelf willen ontwikkelen. Laat de
cursisten na een paar minuten die eigenschappen opnoemen. Zet hun antwoorden
op het bord. (Als de video niet beschikbaar is, kunt u het volgende overwegen:
vraag de cursisten enkele van de eigenschappen van de Heiland te noemen die we
proberen te ontwikkelen en zet hun suggesties op het bord. Dit kunnen
bijvoorbeeld eigenschappen zoals nederigheid, gehoorzaamheid en vriendelijkheid
zijn. U kunt kort voorbeelden uit het leven van de Heiland ter illustratie van deze
eigenschappen bespreken.)

• Ben je ooit gezegend doordat iemand de Heiland op een van deze manieren
navolgde?

• Wanneer heb je iemand anders kunnen helpen, doordat je een van deze
eigenschappen probeerde toe te passen?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter
(1907–1995) voorlezen:
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‘Laten we de Zoon van God volgen in alle opzichten en in alles wat we doen.
Laten we van Hem ons voorbeeld en onze gids maken. We zouden ons in iedere
situatie moeten afvragen: “Wat zou Jezus doen?” en dan moediger in
overeenstemming met het antwoord handelen. We moeten Christus volgen, in de
beste zin van het woord. We moeten zijn werk doen zoals Hij zijn Vaders werk
deed. […] Voor zover onze sterfelijke krachten dat toelaten, moeten we alles

doen om te worden zoals Christus — het enige volmaakte, zondeloze voorbeeld dat ooit op
aarde heeft geleefd.’ (Leringen van kerkpresidenten: Howard W. Hunter [2015], 315.)

Vraag de cursisten te overdenken in welke opzichten ze het voorbeeld van Jezus
Christus in hun dagelijks leven kunnen volgen. Zet de volgende onvolledige
verklaring op het bord terwijl ze daarover nadenken: Ik volg het voorbeeld van de
Heiland meer door …

Laat de cursisten deze uitspraak in hun aantekenschrift of studieverslag aanvullen.
Moedig ze aan naar de doelen die zij hebben opgeschreven te handelen en het
voorbeeld van Jezus Christus moedig te volgen.

Deel 7 (10 minuten)
Vraag een cursist 3 Nephi 18:15, 20–21 voor te lezen. Laat de klas meelezen en
opletten welke raad de Heiland aan de Nephieten gaf. Wijs erop dat dit een
Schrifttekst kerkleerbeheersing is. Vraag de cursisten deze tekst eventueel op
opvallende wijze in hun Schriften te markeren.

• Wat raadde de Heiland de Nephieten aan?

Wijs op de opdracht die de Heiland in 3 Nephi 18:20–21 herhaalt: ‘in mijn naam’
te bidden.

• Waarom draagt de Heiland ons op altijd in zijn naam tot onze hemelse Vader
te bidden?

Om de cursisten een reden aan te reiken waarom we in de naam van Jezus Christus
bidden, tekent u de volgende afbeelding op het bord:

Teken een verticale lijn tussen het poppetje dat ons vertegenwoordigt en de
afbeelding die de aanwezigheid van onze hemelse Vader vertegenwoordigt op
het bord.
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• Wat scheidt ons van onze hemelse Vader en zijn macht en zegeningen?

Schrijf nadat de cursisten hebben geantwoord De val en Persoonlijke zonde naast de
lijn op het bord. Plaats een afbeelding van de Heiland over de lijn op het bord en
schrijf onder de afbeelding het woord Middelaar.

• Wat is een middelaar? (Iemand die tussen personen of groepen staat om
geschillen te verhelpen en ze bij elkaar te brengen.)

• Hoe is Jezus Christus onze Middelaar bij onze hemelse Vader? (De Heiland
biedt door zijn zoenoffer een weg voor alle mensen om de negatieve gevolgen
van de val te overwinnen, zich van hun zonden te bekeren, met onze hemelse
Vader verenigd te worden en de zegeningen van de zaligheid te ontvangen. Dit
is één reden waarom we in de naam van Jezus Christus tot onze Vader te
bidden.)

Laat zien hoe de Heiland voor ons een weg heeft bereid om met onze hemelse
Vader verenigd te worden door een pijl te tekenen van het poppetje dat ons
voorstelt naar de afbeelding die de aanwezigheid van onze hemelse Vader
vertegenwoordigt.

• Welke andere geboden naast bidden moeten we in de naam van Jezus Christus
doen? (Zet de antwoorden van de cursisten op het bord.)

Zet de volgende leerstellige verklaring op het bord: Omdat Jezus Christus onze
Heiland en onze Middelaar bij de Vader is, moeten alle gebeden, zegens en
priesterschapsverordeningen in zijn naam worden gedaan. Laat de cursisten
als ze dat willen dit beginsel in het gedeelte met de titel ‘Jezus Christus’ van
leerstellig onderwerp 1, ‘De Godheid’ in hun exemplaar van het Basisdocument
kerkleerbeheersing markeren en het in hun Schriften naast 3 Nephi 18:15; 20–21
schrijven.

Deel 8 (10 minuten)
Zet de volgende leerstellige verklaring op het bord: Omdat Jezus Christus onze
Heiland en onze Middelaar bij de Vader is, moeten alle gebeden, zegens en
priesterschapsverordeningen in zijn naam worden gedaan. Vraag de cursisten de
Schrifttekst kerkleerbeheersing te zoeken die deze leerstelling staaft (3 Nephi
18:15;20–21). Vraag de eerste cursist die de tekst heeft gevonden die voor te lezen
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en vraag de andere cursisten om de tekst mee voor te lezen zodra ze die hebben
gevonden.

Leg uit dat we door de naam van Jezus Christus in gebeden, zegens en
priesterschapsverordeningen te gebruiken zijn goddelijke gezag en kracht inroepen
(zie Abraham 1:18).

Deel de klas op in groepjes van twee of drie. Schrijf de volgende
Schriftverwijzingen op het bord en wijs elk groepje een of meer van de
verwijzingen toe: Handelingen 2:37–38; Handelingen 3:2–8; Leer en Verbonden
84:66–70; Mozes 1:21–22.

Laat de cursisten de hun toegewezen teksten in hun groepje lezen en daarbij letten
op de resultaten van gebeden, zegens en priesterschapsverordeningen die in de
naam van Jezus Christus zijn gebeurd. Na voldoende tijd vraagt u iemand uit elke
groep om te vertellen wat ze hebben gevonden.

Laat de cursisten zich afvragen hoe zij zijn gezegend door gebeden,
priesterschapszegens en -verordeningen die in de naam van Jezus Christus zijn
gebeurd. Vraag enkele cursisten om iets over hun ervaringen te vertellen.

Oefening (15 minuten)
Laat de cursisten het gedeelte ‘Geestelijke kennis verkrijgen’ in het Basisdocument
kerkleerbeheersing opzoeken. Herhaal de drie beginselen: ‘In geloof handelen’,
‘Ideeën en vragen vanuit een eeuwig perspectief onderzoeken’ en ‘Streef naar meer
inzicht met behulp van door God aangewezen bronnen.’

Laat de volgende vragen zien of zet ze op het bord.

Hoe hielp de zus van het meisje haar in geloof te handelen?

Hoe hielp de zus van het meisje haar de situatie met een eeuwig perspectief te
onderzoeken?

Hoe hielp de zus van het meisje haar naar meer inzicht met behulp van door God
aangewezen bronnen te streven?

Deel de klas op in koppels en geef elk koppel een exemplaar van het
uitreikblad met het sms-gesprek tussen twee zussen. Vraag de cursisten

het scenario te lezen en de vragen op het bord te bespreken.

Als de cursisten hun antwoorden met hun gesprekspartner hebben besproken,
kunt u enkelen van hen hun antwoorden aan de klas laten uitleggen. Getuig dat
onze hemelse Vader al zijn kinderen op volmaakte wijze liefheeft en dat allen voor
Hem gelijk zijn. Spoor de cursisten aan anderen te zien zoals onze hemelse Vader
hen ziet.

DE GODHEID

21



Herhaling kerkleerbeheersing
Aan de hand van de volgende activiteit kunnen de cursisten alle Schriftteksten
kerkleerbeheersing herhalen die zij tijdens de seminariecursus over het Boek van
Mormon geleerd hebben.

Schrijf op het bord Schriftteksten kerkleerbeheersing uit het Boek van Mormon die
al zijn behandeld. Geef de cursisten 5 tot 7 minuten om aan de hand van een van
deze Schriftteksten kerkleerbeheersing een korte opbouwende gedachte voor te
bereiden die ze aan de klas kunnen brengen. Vraag ze het volgende te doen als ze
hun opbouwende gedachte brengen:

1. De Schrifttekst kerkleerbeheersing die ze hebben gekozen voor te lezen.

2. Uit te leggen hoe de Schrifttekst kerkleerbeheersing een leerstellige verklaring
uit het Basisdocument kerkleerbeheersing leert of staaft.

3. Uit te leggen wat de leerstelling voor hen betekent.

4. Te vertellen waarom het volgens hen belangrijk is dat de jongeren die
leerstelling begrijpen.

5. Hun overtuiging of hun getuigenis van de leerstelling te geven.

Vraag in de loop van de week, naarmate de tijd het toelaat, enkele cursisten hun
opbouwende gedachte aan de klas als deel van de devotional of aan het begin of
het einde van de les te brengen.

DE GODHEID

22










	Inhoud
	Instructies voor leerkrachten
	Geestelijke kennis verkrijgen
	De Godheid



