
Overzicht voor de participatieperiode 2015

Ik weet dat mijn Heiland leeft
‘Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden’  

( Job 19:25).



Instructies voor het kinderprogramma 
in de avondmaalsdienst en de 
participatieperiode

Idee: Als u de kinderen 
aanmoedigt om uit de 
Schriften te leren, zullen ze 
een levenslange liefde voor 
het woord van God ontwik-
kelen. Bedenk manieren 
om de kinderen iedere 
week aan te moedigen om 
hun Schriften te gebruiken. 
Sommige kinderen hebben 
wellicht geen Schriften. 
Andere kinderen kunnen 
misschien nog niet lezen. 
Aan de hand van de leerac-
tiviteiten in dit boekje en 
de lesideeën op pp. 7, 12 en 
18 kunt u ze leren hoe ze 
hun Schriften kunnen 
gebruiken.

Geachte jeugdwerkpresidiums en dirigentes,

Dit jaar kunt u ertoe bijdragen dat de kinderen voelen en begrijpen dat onze Heiland, Jezus Christus, 
hen bijzonder lief heeft. Door het getuigenis van de Heilige Geest leren de kinderen dat zij geloof in 
Jezus Christus kunnen hebben omdat Hij de hoofdpersoon is in het plan van onze hemelse Vader. 
De kinderen leren ook dat hun geloof sterker wordt als zij de geboden onderhouden, anderen hel-
pen, het evangelie verkondigen, het voorbeeld van de Heiland volgen en zich op zijn wederkomst 
voorbereiden.

Wij danken u voor uw trouwe toewijding. Wij bidden voor u en wij hebben vertrouwen in uw 
talenten om de kinderen lief te hebben, ze in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen en 
ze te helpen bij het naleven van de evangeliebeginselen.

Het algemeen jeugdwerkpresidium

Instructies voor de participatieperiode

Evangelieonderricht

Gebruik dit boekje om voor iedere participatie-
periode een les van 15 minuten voor te bereiden. 
U kunt de wekelijkse les aanvullen met ander 
goedgekeurd materiaal van de kerk, zoals de kin-
derpagina’s van de  Liahona. U kunt de volgende 
richtlijnen gebruiken om uw lessen voor te berei-
den en te geven.

Liefde voor de kinderen. Laat de kinderen merken 
dat u ze liefhebt door hun namen te leren en op 
de hoogte te zijn van hun interesses, talenten en 
behoeften.

Door middel van de Geest de leer behandelen. Bid om 
leiding tijdens de voorbereiding van de lessen en 
streef naar een sterker getuigenis van de beginselen 
die u behandelt. Dan zult u beter met de Geest 
kunnen lesgeven.

Tot leergierigheid aanzetten. Dit boekje is niet alleen 
bedoeld om te weten wat u moet behandelen, maar 
ook hoe u les kunt geven en leergierigheid kunt sti-
muleren. U zult de leer effectiever behandelen als 
u in iedere les de volgende drie adviezen opvolgt:

 1.  De leer introduceren. Breng de leer die de 
kinderen moeten leren duidelijk naar voren. 
Bedenk manieren om dat verbaal en visueel 
te doen. (Zie de lessen van de eerste week in 
maart en de eerste week in juli voor enkele 
voorbeelden.)

 2.  Begrip bevorderen. Zorg ervoor dat de kin-
deren de leer beter begrijpen door verschillende 
lesmethoden te gebruiken die de kinderen bij 

de les betrekken, zoals het zingen van liedjes, 
rollenspelen en het voorlezen van teksten uit de 
Schriften.

3. Toepassing aanmoedigen. Geef de kinde-
ren de kans om de leer in hun dagelijks leven 
toe te passen. Overweeg hoe zij hun gevoelens 
aangaande de leer kunnen uiten of erbij aanslui-
tende doelen kunnen stellen.

Dit boekje bevat volledige lessen voor enkele 
weken van het jaar. Voor de andere weken staan 
er ideeën in, maar geen volledige lessen. Vul die 
ideeën aan met uw eigen ideeën. U kunt ideeën 
bedenken door de andere lessen in dit boekje te 
lezen. Als er een vijfde zondag in de maand is, 
kunt u die gebruiken om voorgaande lessen te 
herhalen. De Geest kan u leiden als u bij de les 
passende activiteiten voorbereidt.

Werk samen met de dirigente als u uw lessen 
voorbereidt. Het zingen van liedjes bekrachtigt de 
leerstellingen die u behandelt. U kunt af en toe leer-
krachten en hun klas uitnodigen om u bij bepaalde 
onderdelen van het evangelieonderricht te helpen.

In sommige lessen wordt u aangemoedigd om 
gastsprekers uit te nodigen. U hebt toestemming 
van uw bisschop of gemeentepresident nodig 
voordat u iemand daartoe uitnodigt.

In de lessen staan verscheidene ideeën die u kunt 
gebruiken om uw onderwijsvaardigheden te verbe-
teren. In de lessen staan ook afbeeldingen om u te 
laten zien hoe een activiteit er uitziet. Hoewel het 
belangrijk is om onze onderwijsvaardigheden te 
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Programma in de 
avondmaalsdienst

Het is niet nodig om ieder 
kind iets te laten zeggen.  
De kinderen kunnen op 
verschillende manieren 

aan een geslaagde 
presentatie bijdragen.

Idee: U kunt aanvullende 
hulpmiddelen vinden in de 
kinderpagina’s van de 
 Liahona, zoals kleurplaten, 
verhalen en activiteiten. 
Gebruik die hulpmiddelen 
om uw lessen aan te vullen.

verbeteren, zijn het uw geestelijke voorbereiding en 
getuigenis waardoor de Geest wordt uitgenodigd 
om deze leerstellingen in het hart van de kinderen 
te bevestigen.

Zangperiode

De muziek in het jeugdwerk moet een eerbiedige 
sfeer scheppen, over het evangelie gaan en ertoe 
bijdragen dat de kinderen de invloed van de Heilige 
Geest voelen en de vreugde die met zingen gepaard 

gaat. U dient 20 minuten van de participatieperiode 
aan zingen te besteden. Dan hebt u voldoende tijd 
om nieuwe liedjes te leren en ervoor te zorgen dat 
de kinderen plezier in het zingen hebben.

In dit boekje staat een nieuw liedje dat de kin-
deren dit jaar moeten leren (zie pp. 28–29). Er 
is ook een hoofdstuk met de titel ‘Muziek in het 
jeugdwerk’ (zie pp. 26–27) en er zijn aanvullende 
ideeën om de kinderen liedjes te leren (zie pp. 3, 
5, 9 en 15).

Richtlijnen voor het kinderprogramma in de avondmaalsdienst

Onder leiding van de bisschop of gemeentepresi-
dent wordt het kinderprogramma in de avond-
maalsdienst tijdens het vierde kwartaal van het 
jaar gepresenteerd. Bespreek de voorlopige plan-
nen in het begin van het jaar met de raadgever van 
de bisschop of gemeentepresident die verantwoor-
delijk is voor het jeugdwerk. Leg het uiteindelijke 
programma ter goedkeuring aan hem voor.

Zorg ervoor dat de kinderen het programma aan 
de hand van de maandelijkse thema’s presenteren. 
Maak in de loop van het jaar aantekeningen van 
toespraken en ervaringen van de kinderen om die 
eventueel in de presentatie te verwerken. Als u 

zich voorbereidt om de kinderen te laten vertellen 
wat ze dit jaar over het thema hebben geleerd, 
bedenk dan manieren waarop zij de aanwezigen 
kunnen helpen om zich op de behandelde leerstel-
lingen te concentreren.

Als u zich op de presentatie voorbereidt, houd dan 
de volgende richtlijnen in gedachten:

• Zorg ervoor dat de repetities zo min mogelijk tijd 
van de lessen of de gezinnen in beslag nemen.

• Visuele hulpmiddelen, kostuums en media-
presentaties zijn niet gepast voor een 
avondmaalsdienst.

Hulpmiddelen in dit boekje

In het boekje worden de volgende afkortingen 
gebruikt:

KL Kinderliedjes

OGGR  Onderwijzen — geen grotere roeping

Veel lessen bevatten ideeën voor het gebruik van 
afbeeldingen. U kunt afbeeldingen vinden in het 
Evangelieplatenboek, in de Evangelieplaten, in de pla-
tenpakketten bij de jeugdwerklesboeken, in de tijd-
schriften van de kerk en online op images.lds.org.

Leerplan 2015

Het algemene leerplan

Kinderkamer: Ziet uw kleinen; Zonnestraaltjes: 
Jeugdwerk 1; KGW 4–7: Jeugdwerk 3; Helden 8–11: 
Jeugdwerk 7

Het basisleerplan

Zonnestraaltjes: Jeugdwerk 1; KGW 4–7: Jeugdwerk 3; 
Helden 8–11: Jeugdwerk 7
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Januari Wij geloven in God, de eeuwige Vader, 
en in zijn Zoon, Jezus Christus
‘Wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige 
Geest’ (Geloofsartikelen 1:1).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: God is de Vader van mijn geest.

Lied: ‘Ik weet dat de 
Heer van mij houdt’
(pp. 28–29 in dit boekje)

Aanschouwelijk 
onderwijs

‘Aanschouwelijk 
onderwijs [wordt] gebruikt 
om niet-tastbare beginselen 
aan de hand van vertrouwde  
aardse zaken uit te leggen’  

(OGGR, p. 177). 
Door dit aanschouwelijk 

onderwijs gaan de kinderen 
het verband tussen hun 
lichaam en hun geest 

beter begrijpen.

Idee: Bedenk manieren 
om de kinderen de leer 
duidelijk te maken en 
ervoor te zorgen dat ze 
die begrijpen en toepas-
sen. Bedenk hoe u de kin-
deren in de gelegenheid 
kunt stellen om:
• Over de leer te praten.
• Teksten te lezen die op de 

leer betrekking hebben.
• Zich een voorstelling 

van de leer te maken.
• Liederen te zingen die 

op de leer betrekking 
hebben.

• Iets te doen wat met de 

leer te maken heeft.

Idee: Bid om leiding 
en stel u open voor de 
invloed van de Geest bij 
de voorbereiding van de 
participatieperiode. Als u 
zich voorbereidt en met de 
Geest onderwijst, zal Hij 
de waarheid van wat u 
onderwijst, bevestigen.

De leer introduceren: Laat de kinderen enkele 
verschillende handschoenen zien en leg uit dat 
iedere handschoen er anders uitziet, net als wij er 
allemaal anders uitzien. Bespreek dat hoe anders 
we er ook uitzien, we allemaal een geest in ons 
lichaam hebben die ons leven geeft. Om dat begin-
sel duidelijk te maken, doet u een handschoen aan 
en beweegt u uw vingers. Leg uit dat de hand-
schoen ons lichaam voorstelt en de hand onze 
geest. Laat de kinderen het antwoord op de vraag 
‘Wie is de Vader van onze geest?’ bedenken terwijl 
u de eerste twee regels van Maleachi 2:10 voorleest. 
Zet ‘God is de Vader van mijn geest’ op het bord. 
Laat de kinderen die woorden samen met u opzeg-
gen. Leg uit dat wij allemaal deel uitmaken van een 
grote familie—Gods familie.

Begrip bevorderen: Laat een afbeelding van een 
gezin zien en leg uit dat toen onze hemelse Vader 
ons naar de aarde stuurde, Hij ons naar een gezin 
stuurde. Laat de kinderen door het opsteken van 
hun vingers aangeven hoeveel mensen er in hun 
gezin zijn. Vertel de kinderen dat ze een lied gaan 

zingen dat over hun hemelse familie en hun aardse 
gezin gaat. Laat een kind het lokaal verlaten, en 
laat de andere kinderen een plek uitkiezen om een 
afbeelding van een gezin te verstoppen. Laat het 
kind terugkomen en de afbeelding van het gezin 
zoeken terwijl de kinderen ‘Ik ben een kind van 
God’ zingen (KL, pp. 2–3). Als het kind ver van de 
afbeelding vandaan is, blijven de kinderen zitten. 
Als het dichter bij de afbeelding komt, staan de 
kinderen langzaam op. Herhaal dat met andere 
kinderen als u daar tijd voor hebt. Bespreek de 
boodschap van het lied en geef uw getuigenis hoe 
belangrijk het gezin is.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
om de beurt in een spiegel kijken. Vertel ze dat 
iedere keer dat ze in een spiegel kijken, ze moeten 
bedenken dat ze een kind van God zien.
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Kinderen kijken graag 
naar hun eigen kunstwerken. 
Als u een draaidoos maakt, 

kunt u die ook voor 
andere lessen gebruiken. 

Deze activiteit kan 
ook gedaan worden door 

de tekeningen aan elkaar te 
plakken en op te rollen.

Idee: Ouderling Dallin H. 
Oaks heeft gezegd: ‘Wij 
moeten meer gebruik 
maken van onze lofzangen 
om onszelf in harmonie te 
brengen met de Geest van 
de Heer, om één te worden, 
en om in onze leer te 
onderwijzen en die onszelf 
eigen te maken.’ (De Ster, 
januari 1995, p. 11.) 
Bestudeer de ideeën en 
activiteiten in dit boekje 
om verschillende manieren 
te ontdekken waarop u tij-
dens de participatieperiode 
muziek kunt gebruiken.

Begrip bevorderen: Hang drie afbeeldingen op 
het bord: Johannes de Doper doopt Jezus, Chris-
tus verschijnt aan de Nephieten en Het eerste 
visioen. Deel de kinderen op in drie groepen en 
geef iedere groep een van de volgende schrif-
tuurplaatsen: Matteüs 3:16–17; 3 Nephi 11:6–8; 
Geschiedenis van Joseph Smith 1:17. Laat ze in 
hun groep de teksten bespreken en aan de 

andere kinderen vertellen (1) wat er gebeurt,  
(2) wat onze hemelse Vader zegt en (3) hoe ze 
zich gevoeld zouden hebben als ze erbij waren 
geweest. Laat een kind Johannes 5:39 voorlezen. 
Leg uit dat we een getuigenis kunnen krijgen dat 
Jezus Christus de Zoon van God is als we de 
Schriften bestuderen en bidden.

Week 2: Jezus Christus is de Zoon van God.

Week 3 en 4: Onze hemelse Vader en Jezus Christus houden van mij.

Begrip bevorderen: Laat de pianiste de eerste 
twee noten spelen van een lied over de liefde die 
onze hemelse Vader en Jezus Christus voor ons 
hebben, en laat de kinderen raden welk lied het 
is. Speel steeds een extra noot totdat de kinderen 
het lied raden. Zing het lied met de kinderen en 
bespreek vervolgens wat het lied ons leert over de 
liefde die onze hemelse Vader en Jezus Christus 
voor ons hebben. Zet de ideeën van de kinderen 
op het bord. Herhaal dezelfde manier voor ieder 
lied. U kunt de volgende liederen gebruiken: 
‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (KL, pp. 
16–17), ‘Onze Vader danken wij’ (KL, p. 15), ‘Ik 
voel uw liefde, Heer’ (KL, pp. 42–43), en ‘Ik ben 
een kind van God’ (KL, pp. 2–3).

Toepassing aanmoedigen: Geef ieder kind een 
vel papier en laat ze een tekening maken over de 
liefde die onze hemelse Vader en Jezus Christus 

voor ze hebben. U kunt de kinderen herinneren aan 
de ideeën die u tijdens de bovengenoemde activiteit 
op het bord hebt geschreven. Plak de tekeningen 
aan elkaar en doe ze in een draaidoos (zie OGGR, 
p. 162) of rol ze op als een perkamentrol. Terwijl de 
kinderen ernaar kijken laat u de pianiste een van de 
bovengenoemde liederen spelen.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Noteer op afzonderlijke papiertjes enkele 
manieren waarop onze hemelse Vader laat zien dat 
Hij ons liefheeft en manieren waarop wij laten zien 
dat wij Hem liefhebben. Doe de papiertjes in een 
bakje en laat een kind ze er een voor een uithalen. 
Lees iedere manier voor. Als het iets is waaruit 
blijkt dat onze hemelse Vader ons liefheeft, laat 
u de kinderen een hand opsteken. Als het iets is 
waaruit blijkt dat wij onze hemelse Vader liefheb-
ben, laat u ze hun hand op hun hart leggen.

Hulpmiddelen voor de dirigente

Om de kinderen ‘Ik weet dat de Heer van mij houdt’ 
(pp. 28–29 in dit boekje) te leren, overweegt u het 
volgende:

Laat een afbeelding zien van de Heiland die de 
Nephitische kinderen zegent. Vertel in uw eigen 
woorden het verhaal in 3 Nephi 17:11–24. Zing 
de eerste regel van het lied voor de kinderen en 

maak een gebaar bij de zinsnede ‘prachtige plek’ 
(zoals het spreiden van uw armen). Laat de kin-
deren deze regel met u meezingen en het gebaar 
nadoen. Laat de kinderen bij iedere regel van het 
lied gebaren bedenken. Zing vervolgens samen 
het lied, met de gebaren.



4

De leer introduceren: Zet het derde geloofsarti-
kel op het bord en laat de kinderen het enkele 
malen met u herhalen. Leg in het kort de woorden 
uit die de kinderen niet begrijpen. (Bijvoorbeeld: 
de verzoening is wat Jezus deed om het voor ons 
mogelijk te maken ons te bekeren en bij God terug 
te keren.) Wis een of twee woorden uit en zeg ze 
opnieuw gezamenlijk op. Herhaal dit zodat de 
kinderen het artikel uit het hoofd leren.

Begrip bevorderen: Vertel het volgende verhaal 
en laat de kinderen opstaan en het met u uitbeel-
den. ‘Een man liep op straat (loop op de plaats). Hij 
viel in een diep gat (ga zitten). Hij probeerde eruit 
te komen maar dat lukte niet (doe alsof u probeert 
ergens uit te klimmen). Hij riep om hulp (roep zacht-
jes om hulp). Er kwam een andere man langs. Hij 
hoorde de man om hulp roepen (roep opnieuw 
zachtjes om hulp). Hij liet een ladder in het gat 
 zakken. De man klom op de ladder uit het gat 

Week 2 en 3: Door de verzoening van Jezus Christus kunnen alle mensen 
worden verlost.

Begrip bevorderen: Hang op verschillende 
plaatsen in het lokaal afbeeldingen van het laatste 
avondmaal, Christus in Getsemane, de kruisiging 
en de opstanding. Wijs op de afbeeldingen en leg 
uit dat deze gebeurtenissen in de laatste week van 
het leven van de Heiland plaatsvonden. Vertel de 
kinderen dat u een tekst gaat voorlezen die bij een 
van de afbeeldingen hoort. Laat ze zonder iets te 
zeggen bedenken bij welke afbeelding de tekst 
hoort. Lees Lucas 22:13–14, 19–20. Laat iedereen 

opstaan en naar de juiste afbeelding kijken. 
Bespreek wat er op de afbeelding gebeurt. Doe 
hetzelfde met de andere afbeeldingen (Getsemane: 
Lucas 22:39–44; De kruisiging: Lucas 23:33–34, 
46; De opstanding: Johannes 20:11–18). Zing een 
lied, zoals ‘Hij zond zijn Zoon’ (KL, pp. 20–21) of 
‘Ik weet dat Jezus leeft’ (KL, p. 8). Geef uw getui-
genis dat Jezus voor ons is gestorven zodat wij bij 
onze hemelse Vader kunnen terugkeren.

Februari Jezus Christus is mijn Heiland  
en Verlosser
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ ( Johannes 3:16).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Jezus Christus is mijn Heiland en Verlosser.

Lied: ‘Hij zond zijn Zoon’
(KL, pp. 20–21)

Idee: Kinderen zullen 
de leerstellingen beter 
begrijpen als ze betrek-
king hebben op iets dat ze 
al kennen. Als u met de 
les begint, herhaalt u de 
leerstelling van de vorige 
week en betrekt u die 
op de waarheden die 
u vandaag behandelt.

Leren door bewegen
Kinderen leren beter 

en onthouden meer als 
ze door lichaamsbeweging 
erbij betrokken worden.
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Hulpmiddelen voor de dirigente

Begrip bevorderen: Deel de kinderen op in 
groepen en geef iedere groep een afbeelding van 
een gebeurtenis rond de opstanding (bijvoorbeeld 
een afbeelding van de kruisiging, de begrafenis 
van Christus, het lege graf, Maria en de herrezen 
Heiland, Jezus die zijn wonden aan zijn discipelen 
laat zien). Zeg dat ze hun afbeelding niet aan de 

andere groepen mogen laten zien. Laat iedere 
groep enkele aanwijzingen geven om de andere 
kinderen te helpen raden wat er op hun afbeelding 
staat. Als ze goed raden, laten ze de afbeelding aan 
de andere groepen zien. Leg uit dat wij net als 
Jezus Christus allemaal zullen opstaan.

Om de kinderen ‘Hij zond zijn Zoon’ te leren (KL, 
pp. 20–21), overweegt u het volgende: 

• Terwijl u zingt laat u de kinderen op hun vin-
gers tellen hoe vaak ze de woorden ‘Hij zond 
zijn Zoon’ zingen, of laat ze opstaan als ze de 

vragen zingen en gaan zitten als ze de ant-
woorden zingen.

• Deel de kinderen op in twee groepen. Laat de 
ene groep de vragen in het lied zingen en de 
andere groep de antwoorden.

Week 4: Net als Jezus Christus zal ik uit de dood opstaan.

(doe alsof u een ladder opklimt). De man was gered.’ 
Bespreek hoe de man zich gevoeld moet hebben 
toen hij in het gat zat en toen hij werd gered. Ver-
tel de kinderen dat als we iets verkeerd doen of 
zondigen, het is alsof we in een diep gat vallen 
waar we niet zelf uit kunnen komen. Laat een 
afbeelding van Jezus zien en vertel dat net als 
iemand de man uit het gat hielp, Jezus Christus 
ons kan helpen en redden, zodat we bij onze 
hemelse Vader kunnen terugkeren.

Toepassing aanmoedigen: Moedig de kinderen 
aan om Alma 7:11–12 te lezen en op te zoeken wat 
Jezus voor ons heeft gedaan. Laat enkele kinderen 
vertellen wat ze hebben gevonden. Vertel dat Jezus 
ons begrijpt als wij pijn lijden of verdrietig, bang 
of ziek zijn. Hij kan ons helpen bij het overwinnen 
daarvan. Zet de volgende uitspraken op het bord:

Ik ben dankbaar voor de Heiland omdat .

De Heiland zal me helpen om .

Laat enkele kinderen vertellen hoe zij deze zinnen 
zouden afmaken. Of laat alle kinderen dat aan de 
persoon naast zich vertellen.

Begrip bevorderen: Vertel dat er in de Schriften 
veel verhalen staan over mensen die door de ver-
zoening zijn gezegend. Vertel enkele van die verha-
len. Mogelijke verhalen: Alma de jonge (zie Alma 
36:5–27), Paulus (zie Handelingen 8:1–3; 9:1–20), 
en Enos (zie Enos 1:1–8). Als u een verhaal verteld 
hebt, bespreekt u het met de kinderen. Gooi een 
prop papier naar een kind en vraag hem of haar om 
iets over het verhaal te zeggen. Laat het kind de 
prop papier naar u terug gooien. Ga daarmee door 
totdat de kinderen de meeste details van het verhaal 
hebben genoemd. Geef uw getuigenis van de 
verzoening.

Kinderen nemen graag  
deel aan het leerproces.

Als u de participatieperiode voorbereidt, 
overweeg dan manieren om meer kinderen 
bij de leeractiviteiten te betrekken. In deze 
activiteit wordt er bijvoorbeeld een kleine 

groep kinderen bij betrokken, en niet 
slechts een of twee personen.

Idee: Kinderen leren door 
beweging en activiteit. 
Terwijl u een verhaal ver-
telt, betrekt u ze erbij door 
ze eenvoudige bewegingen 
te laten maken. Na een 
activiteit kunt u ze op het 
volgende leermoment 
voorbereiden door de acti-
viteit of het spel rustig te 
beëindigen. Laat de kinde-
ren bijvoorbeeld langzaam 
enkele regels van een lied 
zingen, of houd uw han-
den uiteen voor u en laat 
de kinderen naar u kijken 
terwijl zij zingen. Hoe 
dichter uw handen bij 
elkaar komen. hoe zachter 
zij zingen. Bedank ze voor 
hun eerbied.
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De leer introduceren: Zet de volgende woorden 
op afzonderlijke papiertjes: Profeten, worden, door, 
God, geroepen. Geef de papiertjes aan vijf kinderen. 
Zet de kinderen vóór het jeugdwerk zodat de woor-
den door elkaar staan. Laat andere kinderen de 
woorden in de juiste volgorde zetten. Zeg de zin 
gezamenlijk op.

Begrip bevorderen: Bereid aanwijzingen voor 
waaruit blijkt dat Mozes, Lehi en Joseph Smith door 
God geroepen waren. De aanwijzingen over Mozes 
zijn bijvoorbeeld: ‘Ik ben door God geroepen toen 
Hij vanuit een brandende braamstruik tot mij sprak’; 
‘God heeft me gevraagd om de eerste vijf boeken van 
de Bijbel te schrijven’; en ‘God heeft me geroepen 
om zijn volk uit Egypte te leiden’. Kies drie kinderen 
uit om deze profeten uit te beelden. Laat ze de aan-
wijzingen aan het jeugdwerk geven. Laat de kinde-
ren hun hand opsteken als ze denken te weten wie 
de profeet is. Laat de kinderen het antwoord samen 
opzeggen. Nadat ze hebben vastgesteld wie iedere 

profeet is, leest u een tekst voor over die profeet 
(Mozes: Exodus 3:4–5; Lehi: 1 Nephi 1:5–6; Joseph 
Smith: Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17). 
Leg uit dat Mozes door God was geroepen, dat Lehi 
door God was geroepen en dat Joseph Smith door 
God was geroepen. Vertel de kinderen dat alle profe-
ten door God worden geroepen.

Toepassing aanmoedigen: Vraag de kinderen: 
‘Wie is nu onze profeet?’ Laat een foto van de hui-
dige president van de kerk zien. Leg uit dat hij 
door God is geroepen. Laat de kinderen in klasver-
band bespreken hoe zij de huidige profeet kunnen 
volgen. Laat een kind van iedere klas naar voren 
komen en een van de dingen uitbeelden die ze als 
klas hebben besproken. Laat de andere kinderen 
raden wat ze uitbeelden. Laat het kind uitleggen 
hoe hij of zij door gehoorzaamheid aan de profeet 
wordt gezegend.

Week 2: Profeten getuigen van Jezus Christus.

Maart God spreekt  
door zijn profeten
‘Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher’  
(Lucas 1:70).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moe-
ten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Profeten worden door God geroepen.

Lied: ‘Volg de profeet’
(KL, pp. 58–59)

Idee: De kinderen zullen 
de Geest voelen als ze iets 
over hun kennis van de 
beginselen kunnen vertel-
len. Ze kunnen in hun eigen 
woorden, of door tekenin-
gen en liedjes, aangeven 
wat ze geleerd hebben. 

6

Begrip bevorderen: Hang vóór de participatie-
periode een afbeelding van Jezus Christus op het 
bord. Bedek die met afbeeldingen van de vol-
gende profeten: Jesaja, Johannes de Doper, Nephi 

en Joseph Smith. Geef iedere klas een van de vol-
gende teksten: Jesaja 9:6; Marcus 1:6–8; 2 Nephi 
25:26; Leer en Verbonden 76:20–24. Laat de kin-
deren met hun klas de teksten lezen en 

De leer 
introduceren

Als u een activiteit doet, 
geef dan duidelijk aan 
welke leer u behandelt. 

Dan kunnen de kinderen 
die beter begrijpen 

en toepassen.
Profeten 

worden 

door 

God 

geroepen
Klik hier voor woordstroken.
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Week 3: Het is veilig om de profeet te volgen.

Begrip bevorderen: Laat een afbeelding van 
Mozes zien, en leg uit dat Mozes een profeet was 
die zijn volk in veiligheid bracht. Leg uit dat de 
Israëlieten slaven van Farao waren, de koning van 
Egypte, en dat de Heer Mozes de opdracht gaf om 
ze uit Egypte te leiden (zie Exodus 3:10). Vertel het 
verhaal in Exodus 14, en laat de kinderen het met 
u uitbeelden. Bijvoorbeeld: ‘De mensen volgden 
Mozes door de woestijn (loop op de plaats). Ze kwa-
men bij de zee (maak golven met uw armen). De 
mensen keken achterom (kijk om) en zagen Farao 
en zijn leger achter hen aan komen (maak geluiden 
van galopperende paarden door met uw handen op uw 

benen te slaan). Ze waren bang (kijk angstig). ’ Lees 
Exodus 14:13, en ga dan verder met het verhaal. 
‘De Heer zei tegen Mozes dat hij zijn hand moest 
uitstrekken (strek uw hand uit), en de wateren wer-
den gespleten (spreid uw armen uit). De mensen 
volgden Mozes veilig op droge grond door de zee 
naar de overkant (loop op de plaats). Toen het leger 
van Farao hen probeerde te volgen, zei de Heer dat 
Mozes zijn hand weer moest uitstrekken en de 
wateren vloeiden terug (breng uw armen naar elkaar 
toe). Het leger van Farao verdronk in de zee. De 
mensen waren veilig omdat ze de profeet volgden.’

Week 4: God spreekt door zijn profeten.

Overweeg de leerstellingen te herhalen die de kin-
deren deze maand in de participatieperiode hebben 
geleerd. U kunt bijvoorbeeld:

• Enkele activiteiten uit voorgaande participatie-
periodes herhalen of uitbreiden.

• Laat een foto van de huidige profeet zien en zeg: 
‘Steek je hand op als je weet wie dit is.’ Laat de 

kinderen zijn naam fluisteren in het oor van 
iemand die naast hen zit. Laat enkele kinderen 
vertellen wat ze van de profeet vinden.

• Zing het refrein van ‘Volg de profeet’ (KL, 
pp. 58–59) terwijl de kinderen uitbeelden 
hoe ze de profeet volgen.

vaststellen welke profeet zijn getuigenis geeft en 
wat hij over Jezus Christus zegt. Laat een klas 
naar de afbeelding wijzen van de profeet waar zij 
iets over gelezen hebben en aan het jeugdwerk 
vertellen wat ze hebben geleerd. Haal de 

afbeelding van de profeet van het bord. Herhaal 
dat voor de andere drie profeten. Wijs naar de 
afbeelding van Christus en leg uit dat alle profe-
ten van Jezus Christus getuigen.

Wat gaan de kinderen 
doen om te leren?

Als u deze vraag stelt bij het 
voorbereiden van de activiteiten, 

helpt u de kinderen leren door hun 
deelname. Op deze afbeelding 

beelden de kinderen bijvoorbeeld 
het verhaal uit van Mozes die 

de Schelfzee spleet.

Idee: Als u de kinderen in 
hun eigen Schriften laat 
lezen, geeft u aan hoe 
belangrijk de Schriften zijn 
en nodigt u de Geest uit. 
Laat de kinderen zo moge-
lijk minstens een van de 
teksten met u opzoeken. 
U kunt de kinderen helpen 
bij het opzoeken van de 
teksten door ze het pagina-
nummer te geven en naar 
het vers in uw Schriften 
te wijzen. U kunt het vers 
ook gezamenlijk opzeggen.

Idee: Deze maand hebt 
u de volgende lesmethoden 
gebruikt: woorden ontcijfe-
ren, in de Schriften lezen, 
ideeën bespreken en uit-
beelden, afbeeldingen 
bekijken, aan een lichame-
lijke activiteit deelnemen 
en activiteiten herhalen. 
Bedenk manieren om deze 
technieken in andere  
lessen te gebruiken.

7
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Begrip bevorderen: Zet in code macht van God 
op het bord (u kunt bijvoorbeeld iedere letter 
door een symbool vervangen). Vraag of iemand 

de boodschap kan lezen. Zet de sleutel van de 
code op het bord (welke letters bij de symbolen 
horen) en laat de kinderen in groepjes samen-
werken om de boodschap te ontcijferen. (Zeg dat 
ze het antwoord niet mogen uitroepen.) Zeg de 
zin gezamenlijk op. Lees Leer en Verbonden 
1:29. Leg uit dat Joseph Smith de gouden platen 
niet zonder de hulp van de Heer kon lezen. 
Vraag de kinderen of zij weten hoe Joseph Smith 
in staat was om het Boek van Mormon te verta-
len. Laat enkele kinderen vertellen wat ze van 
het Boek van Mormon vinden.

Week 2: Door de macht van God heeft Joseph Smith het Boek van Mormon 
vertaald.

De leer introduceren: Vertel dat Jezus Christus 
zijn kerk organiseerde toen Hij op aarde leefde. 
Tegenwoordig noemen we die kerk de ‘vroegchris-
telijke kerk’. Leg uit dat vlak na de dood van 
Christus zijn evangelie van de aarde werd wegge-
nomen, maar dat het evangelie vele jaren later 
door Joseph Smith is hersteld. Maak vier woord-
stroken, met een van de volgende zinsneden op 
iedere strook:

 1.  Joseph Smith las in de Bijbel: ‘Indien echter 
iemand van u in  , dan bidde 
hij God daarom’ (Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:11).

 2.  Joseph Smith ging naar het  om te 
 (Geschiedenis van Joseph Smith 1:14).

 3.  Joseph zag een  boven zijn hoofd 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:16).

4. Onze hemelse Vader wees op Jezus Christus en 
zei: ‘Dit is mijn  ’ (Geschiede-
nis van Joseph Smith 1:17).

Deel de kinderen op in vier groepen en geef elke 
groep een woordstrook. Laat ze de teksten lezen 
om de ontbrekende woorden te vinden. Laat ze 
elkaar het antwoord influisteren en niets op de 
woordstrook schrijven. Laat de kinderen hun 
woordstrook aan een andere groep geven. Herhaal 
dat tot elke groep alle antwoorden heeft gevonden. 
(Antwoorden: 1. wijsheid tekortschiet; 2. bos, bid-
den; 3. lichtkolom; 4. geliefde Zoon.)

Begrip bevorderen: Overweeg gebruik te maken 
van de activiteiten, visuele hulpmiddelen en vin-
gerpoppetjes uit het Kinderkamerboek, Ziet uw 
kleinen, om de kinderen te helpen begrijpen dat 
onze hemelse Vader en Jezus Christus aan Joseph 
Smith zijn verschenen (zie pp. 88–91).

April Door middel van Joseph Smith  
heeft Jezus Christus de volheid  
van het evangelie hersteld
‘Wij geloven in dezelfde organisatie die in de vroegchristelijke kerk bestond’ 
(Geloofsartikelen 1:6).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn aan Joseph Smith 
verschenen.

Lied: ‘De Kerk van 
Jezus Christus’
(KL, p. 48)

De leer  
introduceren

Maak duidelijk welke 
leer u behandelt. Dan 

kunnen de kinderen die 
beter begrijpen en toepassen. 

Bedenk manieren om de 
kinderen de woorden van 
de Heer te laten zien en 
uit het hoofd te leren.

Idee: Als u de kinderen 
in groepen opdeelt, kunnen 
meer kinderen deelnemen. 
Afhankelijk van de grootte 
van uw jeugdwerk bepaalt 
u hoeveel groepen u nodig 
hebt om alle kinderen bij 
deze activiteit te betrekken 
(zie week 1).

_ _ _ _ _
 ▲ ● ✖  ❤ ◆

_ _ _   _ _ _
   ✔ ● ✤ ▶ █ ✱

H  =  ❤
D  =  ✱

A  =  ●
V  =  ✔
T  =  ◆

M  =  ▲
C  =  ✖
N  =  ✤

G  =  ▶
O  =  █
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Hulpmiddelen voor de dirigente

Week 3 en 4: Door middel van Joseph Smith heeft Jezus Christus het  
evangelie hersteld.

Om de kinderen ‘De Kerk van Jezus Christus’ te 
leren (KL, p. 48), overweegt u het volgende:

• Laat de kinderen opstaan als zij deel van een 
gezin uitmaken. Herhaal dat voor andere groe-
pen waar ze deel van kunnen uitmaken, zoals 
een team, een club of de kerk. Laat de kinderen 

uitleggen wat deel uit maken van betekent (dat je 
ergens bij hoort). Introduceer het lied door een 
afbeelding van Jezus Christus te laten zien, en 
laat de kinderen gezamenlijk Leer en Verbonden 
115:4 opzeggen.

• Introduceer iedere zinsnede van het lied door de 
kinderen over een vraag te laten nadenken ter-
wijl u de zinsnede voor hen zingt. (Bijvoorbeeld: 
Waar ben ik lid van? Wat weet ik en hoor ik? 
Hoe volg ik Hem?) Laat de kinderen vervolgens 
de zinsnede met u meezingen. Doe dat tot de 
kinderen het hele lied hebben geleerd.

• Deel het jeugdwerk op in twee groepen en laat 
de ene groep alleen de eerste twee woorden van 
iedere zinsnede zingen (Ik ben, ik weet, enzo-
voorts), en laat de andere groep de rest van de 
zinsnede zingen. Wissel de groepen en doe het 
opnieuw.

Overweeg een tekening te 
gebruiken zoals die in deze 
activiteit. Als uw jeugdwerk 
groot is, kunt u de kinderen  

deze activiteit in kleine  
groepen laten doen.

Idee: Onze hemelse 
Vader en Jezus Christus 
mogen niet uitgebeeld 
worden.

Idee: Gebruik jeugd-
werkliedjes bij uw onder-
wijs. Dan kunnen de 
kinderen beter onthouden 
wat ze hebben geleerd. 
‘Door middel van muziek 
[kunnen we] snel bepaalde 
geestelijke zaken (…) 
leren en voelen, die anders 
veel langer zouden duren.’ 
(Boyd K. Packer, OGGR, 
pp. 45–46).

De leer introduceren en begrip bevorderen: 
Herinner de kinderen eraan dat vlak na de dood 
van Jezus zijn evangelie van de aarde werd wegge-
nomen, maar dat Hij het evangelie later door 
Joseph Smith herstelde. Leg uit dat herstellen 
betekent dat je iets weer in elkaar zet. Maak een 
eenvoudige tekening van een kerk volgens het 
voorbeeld (zie Efeziërs 2:20; 4:11–13). Leg uit dat 
toen Christus op aarde was, Hij zijn kerk vestigde. 
Knip de tekening in stukken terwijl 
u over de afval vertelt. Laat de 
kinderen de tekening in elkaar 
zetten terwijl ze naar de pianiste 
luisteren die ‘Op een mooie len-
tedag’ (KL, p. 57) speelt. Zing 
samen het derde couplet.

Begrip bevorderen: Nodig enkele wijkleden uit 
om naar het jeugdwerk te komen en mensen uit te 
beelden die aan de herstelling hebben bijgedragen 
(zoals Joseph Smith [zie Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:8–20], de engel Moroni [zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:29–35, 42–49], de drie getui-
gen [zie ‘Het getuigenis van drie getuigen’], of 
Johannes de Doper [zie LV 13]). Ze kunnen een 
eenvoudig kostuum aandoen. Deel de kinderen op 
in groepjes. Laat de bezoekers aankondigen wie ze 
zijn en laat de kinderen vertellen wat ze over hen 
weten. Laat de bezoekers hun getuigenis geven 
over de mensen die zij uitbeelden.

D
e 

Sc
hr

ift
en

Ope
nb

ar
ing

Verordeningen

Heilige Geest Priesterschap

Jezus Christus Apostelen Profeten

Klik hier voor tekeningen.
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Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Leg uit dat Jezus Christus het mogelijk 
heeft gemaakt dat we ons kunnen bekeren als we 
iets verkeerd hebben gedaan. Bekering houdt in 
dat we niet meer zondigen en ons tot God wen-
den. Leg uit wat bekering omvat: spijt hebben, 
om vergeving vragen, het goedmaken, en het ver-
keerde niet meer doen. Bespreek in het kort deze 

stappen en leg uit hoe de Heiland ons kan hel-
pen. Deel de kinderen op in groepen en geef elke 
groep een praktijkgeval. Laat ze het praktijkgeval 
lezen en bespreken wat ze moeten doen om zich 
te bekeren. Bijvoorbeeld: iemand is boos en slaat 
zijn broertje of zusje. Wat moet hij doen? Zeg dat 
u dankbaar bent dat Jezus Christus ons de kans 
heeft gegeven om ons te bekeren.

Week 2: Ik kan me bekeren.

De leer introduceren: Hang een afbeelding van 
Jezus Christus op het bord. Teken een trap met 
vier treden die naar de afbeelding leiden. Zeg 
gezamenlijk het vierde geloofsartikel op en laat de 
kinderen de eerste beginselen en verordeningen 
van het evangelie opnoemen terwijl u ze op de 
traptreden noteert. Tel op uw vingers terwijl u 
ieder beginsel en iedere verordening opnoemt. 
Overweeg hoe de kinderen het vierde geloofsarti-
kel uit het hoofd kunnen leren.

Begrip bevorderen: Zing ‘Geloof’ (KL, pp. 
50–51). Maak een woordstrook voor elke regel in 
het tweede couplet. Deel de kinderen op in vier 
groepen en geef elke groep een woordstrook. Laat 
iedere groep op het juiste moment opstaan en hun 
regel zingen. Laat de groepen de woordstroken 
omruilen en herhaal het lied totdat iedere groep 
iedere regel heeft gezongen. Laat de kinderen uit-
beelden hoe ze gehoorzaam kunnen zijn. (Dat kun-
nen ze in groepsverband doen of met het hele 
jeugdwerk.) Vertel de kinderen over een ervaring 
waardoor uw geloof in Jezus Christus is versterkt.

Mei De beginselen en verordeningen van het 
evangelie leiden me naar Jezus Christus
‘Wij geloven dat de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie zijn: ten eerste, 
geloof in de Heer Jezus Christus; ten tweede, bekering; ten derde, doop door onderdompeling 
tot vergeving van zonden; ten vierde, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest’ 
(Geloofsartikelen 1:4).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Als ik gehoorzaam ben, wordt mijn geloof in Jezus Christus versterkt.

Zing een lied naar 
keuze uit Kinderliedjes.

Het bord gebruiken
Een bord kan een nuttig 

hulpmiddel zijn. U kunt aan de 
hand van eenvoudige tekeningen 

evangeliebeginselen duidelijk 
maken.

Idee: Als u de kinderen in 
groepjes opdeelt, krijgen 
meer kinderen de kans om 
deel te nemen. Tijdens de 
participatieperiode zitten 
de kinderen als klas bij 
elkaar. Deze groepen kun-
nen voor kleine groepsac-
tiviteiten gebruikt worden. 
De leerkrachten kunnen 
ertoe bijdragen dat de kin-
deren deelnemen en eer-
biedig zijn.

Heilige Geest

Doop

Bekering

Geloof in Jezus Christus
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Week 4: Als ik bevestigd word, krijg ik de gave van de Heilige Geest.

De leer introduceren: Om duidelijk te maken 
wat een belofte is, laat u twee kinderen naar voren 
komen. Laat het eerste kind zeggen: ‘Ik beloof je dat 
je  (mijn boek mag lenen), als jij me belooft 
het  (terug te geven). Laat het tweede kind 
daarmee instemmen en laat ze elkaar de hand 
schudden. Leg uit dat een verbond een tweezijdige 
belofte tussen ons en God is. Zet aan de ene kant 
van het bord ‘Gods beloften’ en aan de andere kant 
‘Wij beloven’. Leg uit dat als we ons laten dopen, 
wij God bepaalde dingen beloven en Hij ons.

Begrip bevorderen: Maak van tevoren papier-
tjes met de volgende beloften en liederen: De 
naam van Jezus Christus op ons nemen (‘De Kerk 
van Jezus Christus’ [KL, p. 48]); Hem altijd 

indachtig zijn (‘Ik weet dat Jezus leeft’ [KL,  
p. 8]); Zijn geboden onderhouden (‘Wees 
gehoorzaam aan de geboden’ [KL, pp. 68–69]); 
Zijn Geest bij ons hebben (‘De Heilige Geest’ 
[KL, p. 56]); Bij Hem terugkeren (‘Ik ben een 
kind van God’, derde couplet [KL, pp. 2–3]). 
Doe de papiertjes in een bakje. Laat een kind er 
een uithalen en de belofte voorlezen. Vraag de 
kinderen: ‘Wie doet de belofte, God of wij?’ Zet 
de belofte op het bord onder het desbetreffende 
kopje. Laat de kinderen het lied zingen en het 
bakje doorgeven totdat het lied is afgelopen. 
Laat het kind dat het bakje dan vastheeft er een 
papiertje uithalen. Herhaal dat met alle liedjes. 
Herhaal de beloften en geef uw getuigenis hoe 
belangrijk het doopverbond is.

De leer introduceren: Laat een afbeelding zien 
van een kind dat bevestigd wordt en vraag de kin-
deren wat er gebeurt. Vraag: ‘Wat is de gave van 
de Heilige Geest?’ Leg uit dat de gave van de Hei-
lige Geest het recht is om voortdurend de Heilige 
Geest bij ons te hebben. Zing ‘De Heilige Geest’ 
(KL, p. 56).

Begrip bevorderen: Nodig een Melchizedeks-
priesterschapsdrager uit om naar het jeugdwerk te 

komen. Geef verschillende kinderen vragen die ze 
hem kunnen stellen, zoals: Welk priesterschap 
draagt u? Hoe hebt u het priesterschap ontvan-
gen? Hoe kunt u iemand bevestigen als lid van de 
kerk? Wat betekent ‘handoplegging’? Wat houdt 
het in om de Heilige Geest te ontvangen? Hoe kan 
de Heilige Geest mij helpen? Laat enkele kinderen 
vertellen hoe de Heilige Geest hen heeft geholpen.

Week 3: Als ik me laat dopen, sluit ik een verbond met God.

Kinderen als  
visueel hulpmiddel

Als u kinderen als 
visueel hulpmiddel gebruikt, 

trekt u hun aandacht en worden 
ze voorbereid om te leren. Deze 

participatieperiode begint 
bijvoorbeeld met de kinderen die 

uitbeelden wat een belofte is.

Idee: Als kinderen iets 
over hun gevoelens ten 
opzichte van het evangelie 
zeggen, wordt de Geest 
uitgenodigd. Zorg ervoor 
dat de kinderen begrijpen 
dat de rustige, liefdevolle 
gevoelens die ze krijgen 
van de Heilige Geest 
afkomstig zijn. Het doel 
van de participatieperiode 
in week 4 is de kinderen 
te laten vertellen hoe de 
Heilige Geest hen geholpen 
heeft. Zorg ervoor dat u 
een eerbiedige sfeer creëert 
om dat doel te bereiken.
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De leer introduceren: Fluister: ‘Iedereen die 
mijn stem kan horen, leg je vinger op je neus. 
Iedereen die mijn stem kan horen, leg je hand op 
je hoofd.’ Ga verder met andere lichaamsleden tot-
dat alle kinderen naar uw zachte stem luisteren. 
U kunt ze tot slot hun handen laten vouwen. 
Bespreek dat u heel zachtjes fluisterde, maar 
dat de kinderen uw stem konden horen en uw 
instructies konden opvolgen toen ze luisterden. 
Leg uit dat de Heilige Geest met een stille, zachte 
stem tot ons spreekt.

Begrip bevorderen: Blinddoek een kind en leid 
hem of haar naar een andere plek in het lokaal. Zeg 
tegen het kind: ‘Als je mij vertrouwt en naar me 

luistert, zal ik je terug naar je stoel leiden.’ Geef het 
kind met een zachte stem aanwijzingen om veilig 
naar zijn of haar stoel terug te keren. Vraag: ‘Hoe 
lijkt dat op de manier dat de Heilige Geest ons 
leidt?’ Leg uit hoe de Heilige Geest vergeleken  
kan worden met de Liahona door het verhaal te 
vertellen van Nephi’s gebroken boog (zie 1 Nephi 
 16:18–32). Overweeg om net als in andere lessen 
gebruik te maken van gebaren (zie maart, week 3, 
of augustus, week 4). Leg uit dat net als de Liahona 
de mensen overeenkomstig hun geloof en ijver 
leidde, de Heilige Geest ons zal leiden als we recht-
schapen leven en naar zijn stem luisteren.

Week 2: De Heilige Geest spreekt met een stille, zachte stem.

De leer introduceren: Laat de kinderen het eer-
ste geloofsartikel uit het hoofd leren door ze in drie 
groepen te verdelen. Wijs naar een groep en laat ze 
zeggen: ‘Wij geloven in God, de eeuwige Vader.’ 
Wijs naar een andere groep en laat ze zeggen: ‘En 
in zijn Zoon, Jezus Christus.’ Wijs naar de derde 
groep en laat ze zeggen: ‘En in de Heilige Geest.’ 
Herhaal om iedere groep de kans te geven elke zin-
snede op te zeggen. (U kunt jongere kinderen hun 
vingers laten opsteken bij elke zinsnede.) Leg uit 
dat onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Hei-
lige Geest de drie leden van de Godheid zijn. Vertel 
dat de Heilige Geest een geest is, zonder lichaam 
van vlees en beenderen.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Laat de kinderen hun Schriften pakken 
en gezamenlijk Leer en Verbonden 130:22 lezen. 
Vraag ze hoe de Heilige Geest van de Vader en de 

Zoon verschilt. Lees Leer en Verbonden 8:2. Laat 
de kinderen naar hun hoofd wijzen als u ‘gedach-
ten’ zegt en naar hun hart als u ‘hart’ zegt. Geef 
voorbeelden van de manieren waarop de Heilige 
Geest in onze gedachten en ons hart kan spreken 
(zie Galaten 5:22). U kunt kinderen laten vertel-
len wanneer zij de invloed van de Heilige Geest 
hebben gevoeld.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Deel de kinderen op in vijf groepen. Geef 
iedere groep een van de volgende teksten en laat 
ze vaststellen hoe de Heilige Geest ons helpt: 
Johannes 14:26 (troost en onderwijst); 2 Nephi 
32:5 (vertelt ons wat we moeten doen); Mosiah 
5:2 (verandert ons hart); Moroni 8:26 (vervult 
ons met hoop en liefde); Leer en Verbonden 
20:27 (getuigt van Christus). Laat iedere groep 
vertellen wat ze geleerd hebben.

Juni De Heilige Geest getuigt van 
de waarheid van alle dingen
‘Door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen’ 
(Moroni 10:5).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: De Heilige Geest is het derde lid van de Godheid.

Lied: ‘De Heilige Geest’
(KL, p. 56)

Idee: Het is belangrijk dat 
kinderen evangeliewaarhe-
den uit de Schriften leren. 
Zorg ervoor dat de kinde-
ren zich concentreren en 
luisteren als er teksten 
worden voorgelezen. Zelfs 
jonge kinderen kunnen 
luisteren of ze een specifiek 
woord horen als u een tekst 
voorleest.
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Week 4: Door de macht van de Heilige Geest kunnen wij de waarheid van 
alle dingen kennen.

Begrip bevorderen: Nodig enkele wijkleden uit 
om te vertellen hoe de Heilige Geest ons leidt en 
beschermt. Ze kunnen over een persoonlijke erva-
ring vertellen, of een verhaal uit de Schriften of de 
kerkgeschiedenis (zie bijvoorbeeld Leringen van 
kerkpresidenten: Wilford Woodruff [2004], pp. 
48–49). Deel de kinderen op in groepjes en laat de 
groepjes of de vertellers elkaar afwisselen totdat 
iedere groep alle verhalen heeft gehoord. Laat de 
kinderen ‘De Heilige Geest’ (KL, p. 56) neuriën ter-
wijl de groepen of de vertellers elkaar afwisselen.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Zet twee kolommen op het bord. Zet 
‘Belangrijke beslissingen’ boven de ene kolom en 
‘De Heilige Geest uitnodigen’ boven de andere. 
Laat de kinderen de eerste kolom invullen door 
belangrijke beslissingen te noemen die ze tijdens 
hun leven nemen. Laat ze dan de tweede kolom 
invullen met wat ze kunnen doen om de Heilige 
Geest in hun leven uit te nodigen zodat ze hulp bij 
het nemen van deze beslissingen kunnen krijgen.

Week 3: De Heilige Geest kan ons leiden en beschermen.

Lessen aanpassen
Pas de lessen aan de 

leeftijd van de kinderen 
aan. Overweeg het gebruik 
van ideeën en activiteiten 

uit ander goedgekeurd 
materiaal van de kerk, 

zoals het kinderkamerboek 
en de tijdschriften  

van de kerk.

Het bord gebruiken
Een bord is een effectief 

onderwijsmiddel. Een bord kan 
gebruikt worden om de kinderen 
te begroeten, een vraag te stellen, 

vast te stellen wat de leer is, en om 
verhalen of begrippen te illustreren 

(zie OGGR, pp. 160–161).

Idee: Een van de manie-
ren om de Geest uit te 
nodigen is om de kinde-
ren te laten vertellen hoe 
ze de waarheden van het 
evangelie willen naleven. 
Overweeg hoe u ze daar-
toe tijdens iedere partici-
patieperiode in de 
gelegenheid kunt stellen.

Belangrijk 
beslissingen

Eerlijk zijn
Je laten dopen
Op zending gaan

De Heilige Geest 
uitnodigen

Bidden
Naar de kerk gaan
De Schriften lezen

Begrip bevorderen en toepassing aanmoedi-
gen: Lees gezamenlijk Moroni 10:5 en geef uw 
getuigenis dat de Heilige Geest ons de waarheid 
zal openbaren. Vertel de kinderen dat ze soms 
een warm, rustig gevoel krijgen als ze in de kerk 
zijn, als ze iemand helpen of als ze bidden 
en in de Schriften lezen. Leg uit dat dit 
gevoel de Heilige Geest is die ons 
laat weten dat deze dingen 
waar en juist zijn. Deel de 
kinderen op in klasgroepen 
en laat iedere groep een van 
de volgende activiteiten 
doen: (1) Speel het kubus-
spel uit het 

kinderkamerboek, Ziet uw kleinen (zie pp. 29, 31). 
(2) Laat enkele kinderen vertellen hoe de Heilige 
Geest hen heeft geholpen. (U kunt een leerkracht 
in iedere groep eerst over een ervaring laten 
vertellen.)
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Begrip bevorderen: Laat de kinderen een paar 
leren sandalen zien (of een afbeelding waarop 
Jezus sandalen draagt). Leg uit dat Jezus soortge-
lijke sandalen droeg toen Hij rondging om goede 
werken te verrichten. Zet het volgende op het bord: 
‘Hij is rondgegaan, weldoende (…) want God was 
met Hem’ (zie Handelingen 10:38). Laat de kinde-
ren deze zin met u opzeggen. Hang platen met 
daarop de volgende gebeurtenissen in het lokaal: 
Jezus die de kinderen zegent (zie 3 Nephi 17:21–
24), Jezus die de blinde man geneest (zie Johannes 

9:1–17), Jezus die het dochtertje van Jaïrus uit de 
dood opwekt (zie Matteüs 9:18–19, 23–25), en 
Jezus die vijfduizend mensen te eten geeft (zie 
Johannes 6:5–14). Laat de kinderen doen alsof ze 
sandalen aantrekken en laat ze naar een van de 
afbeeldingen lopen. Vraag wat Jezus op de afbeel-
ding doet. Laat ze de volgende zin opzeggen: ‘Hij is 
rondgegaan, weldoende (…) want God was met 
Hem’ voordat ze naar de volgende afbeelding 
lopen. Herhaal dat voor iedere afbeelding.

Week 2: Jezus Christus ging rond om goede werken te verrichten.

De leer introduceren: Maak vijf papiertjes met 
een van de volgende woorden aan de ene kant en 
de bijbehorende tekstverwijzing op de achterkant: 
Niet (Mozes 4:2); mijn wil (Lucas 22:42); maar 
(3 Nephi 27:13); de uwe (Johannes 6:38); geschiede 
(Johannes 4:34). Deel de kinderen op in vijf groe-
pen en geef iedere groep een van de papiertjes. Leg 
uit dat al deze teksten een soortgelijke boodschap 
over het leven van Jezus Christus bevatten. Moedig 
de leerkrachten aan om ervoor te zorgen dat de 
kinderen de boodschap van hun tekst goed begrij-
pen. Laat iedere groep hun papiertje op het bord 

hangen en vertellen wat ze hebben geleerd. Laat ze 
de woorden in de juiste volgorde hangen en vervol-
gens de zin gezamenlijk opzeggen.

Toepassing aanmoedigen: Vraag de kinderen 
hoe ze het voorbeeld van Jezus Christus kunnen vol-
gen in het onderhouden van de geboden van onze 
hemelse Vader. Laat ieder kind een idee op een 
papierstrook noteren of tekenen. Maak een ketting 
van de strookjes. Leg uit dat net als de ketting steeds 
langer werd, ons geloof steeds zal groeien als we 
gehoorzaam zijn.

Juli Ik kan het voorbeeld  
van Jezus Christus volgen
Jezus heeft gezegd: ‘Kom hier, volg Mij’ (Lucas 18:22).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Jezus Christus was altijd gehoorzaam aan onze hemelse Vader.

Lied: ‘Kom, volg Mij na’
(lofzang 129)

De leer 
introduceren

Als u een activiteit doet, 
geef dan duidelijk aan 
welke leer u behandelt. 

Dan kunnen de kinderen 
die beter begrijpen en 

toepassen.

Idee: Als de kinderen zich 
tijdens het jeugdwerk kun-
nen bewegen, worden zij 
en hun aandacht er actief 
bij betrokken. Pas de acti-
viteiten aan de grootte van 
uw jeugdwerk aan. Een 
groot jeugdwerk moet in 
week 2 bijvoorbeeld op de 
plaats lopen en niet naar 
de afbeelding.

Idee: Kinderen leren beter 
als er een verscheidenheid 
aan lesmethoden wordt 
gebruikt. In week 2 stellen 
de kinderen bijvoorbeeld 
vast wat de leer is, kijken 
ze naar afbeeldingen en 
doen ze een lichamelijke 
activiteit die met de leer 
te maken heeft.

Niet mijn 

wil, 

maar de 

uw
e 

geschiede

Klik hier voor woordstroken.
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Hulpmiddelen voor de dirigente

Begrip bevorderen: Zet twee kolommen op het 
bord—een met teksten waarin Jezus een voor-
beeld voor ons is en een met liedjes die op die 
teksten betrekking hebben. Deel de kinderen op 
in groepen. Geef iedere groep een afbeelding 
waarop een van de gebeurtenissen staat die u op 
het bord hebt gezet. Laat iedere groep op het 
bord de tekst en het lied uitzoeken die bij hun 
afbeelding horen. Laat de groepen om de beurt 
hun afbeelding laten zien, uitleggen waarin Jezus 
een voorbeeld is en met de rest van het jeugd-
werk het lied zingen. U kunt de volgende teksten 
en liederen gebruiken:

• De jonge Jezus in de tempel, Lucas 2:42–49, 
‘Zoek de Heer’ (KL, p. 67)

• Johannes de Doper doopt Jezus, Matteüs 3:13–17, 
‘De doop’ (KL, pp. 54–55)

• Gaat dan henen, Matteüs 28:19–20, ‘Wij leren 
de wereld zijn woord’ (KL, pp. 92–93)

• Jezus geneest de Nephieten, 3 Nephi 17:7–9, 
‘Ik hou van jou’ (KL, pp. 78–79)

Geef uw getuigenis dat Jezus Christus het enige 
volmaakte voorbeeld is dat wij moeten volgen.

Begrip bevorderen: Knip een hart uit een vel 
papier en zet daarop Heb elkaar lief. Leg het in uw 
Schriften bij Johannes 13:34. Laat een kind door 
uw Schriften bladeren om het hart te vinden. Leg 
uit dat Jezus ons in deze tekst leert hoe we andere 
mensen moeten behandelen. Laat de kinderen in 
hun eigen Schriften Johannes 13:34 opzoeken. Lees 

die tekst gezamenlijk. Overweeg 
ieder kind een papieren hart te 
geven met de tekstverwijzing 
daarop om in hun eigen Schrif-

ten te leggen en ze aan te moedi-
gen om thuis over deze activiteit te 

vertellen.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
een of meer cirkels vormen. (Als u daar geen 
ruimte voor hebt, laat u een rij kinderen zich 
omdraaien zodat ze naar de rij achter hen kijken.) 
Geef iedere groep een touwtje dat door een knoop 
zit en waarvan de uiteinden aan elkaar zijn gebon-
den. Tijdens het zingen van ‘Houd van elkander’ 
(KL, p. 74), laten de kinderen de knoop langs het 
touwtje glijden. Stop de muziek willekeurig en laat 
het kind (of de kinderen) met de knoop aan hun 
kant vertellen hoe zij hun liefde voor anderen kun-
nen tonen. Nodig tot slot enkele 
kinderen uit om over een moment te 
vertellen dat anderen hun liefde voor 
hen lieten blijken.

Om de kinderen ‘Kom, volg Mij na’ (lofzang 82) te 
leren, overweegt u het volgende:

• Moedig de kinderen aan om u na te doen. Raak 
uw neus aan, zwaai met uw handen en vouw 
uw armen. Vertel dat wij Jezus kunnen volgen 
door te doen wat Hij deed. Laat ze tijdens het 
spelen van de melodie het ritme van het lied 
klappen, met twee vingers op de palm van hun 
andere hand.

• Maak voetafdrukken met de woorden van het 
lied daarop. Laat de kinderen de voetafdrukken 
een voor een op het bord hangen terwijl u het 
lied zingt en zij u zin voor zin nazingen. Hang 
de voetstappen zo op dat ze naar de afbeelding 
van de Heiland leiden.

Week 3 en 4: Door het voorbeeld van Jezus Christus leer ik hoe ik moet leven.

Dirigentes kunnen de kinderen bij het leren van de leer van de lofzang betrekken door ze een 
verband te laten leggen tussen de woorden, de muziek en visuele hulpmiddelen. In de komende 

weken kunt u de kinderen voetsporen laten weghalen totdat ze de hele lofzang uit het hoofd kennen.

‘Kom’, sprak  
de Heiland,’

‘volg Mij na’.

Dat elk dus in

zijn voetspoor ga,

want wij  
toch worden

dan alleen

met Godes Zoon,

de Heiland, één.

Houd van 
elkander

Klik hier voor voetstappen.
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Begrip bevorderen: Deel de kinderen op in 
groepen. Laat een leerkracht uit iedere groep een 
verhaal uit de Schriften voorlezen of vertellen 
waarin Jezus iemand geneest, zoals twee blinde 
mannen (Matthew 9:27–31), een zieke (Johannes 
5:1–9), de tien melaatsen (Lucas 17:12–19), of de 
zoon van de hoveling (Johannes 4:46–53). Laat 
de kinderen een tekening maken om het verhaal 

te illustreren. U kunt enkele kinderen vragen om 
hun tekening aan het hele jeugdwerk te laten zien 
en het verhaal te vertellen. Terwijl ze het verhaal 
vertellen laat u ze zich voorstellen hoe de mensen 
zich gevoeld moeten hebben toen ze door Jezus 
werden genezen. Moedig de kinderen aan om hun 
tekening thuis te laten zien.

Week 2: Jezus Christus kan de zieken genezen.

De leer introduceren: Teken acht lijntjes op 
het bord, een voor iedere letter van het woord 
wonderen. Laat de kinderen raden wat het woord 
is. Vul de eerste letter in en laat de kinderen 
opnieuw raden wat het woord is. Vul de tweede 
letter in en laat de kinderen raden wat het woord 
is. Herhaal dat steeds met de volgende letter tot-
dat ze het woord raden. Vertel de kinderen dat 
een wonder een buitengewone gebeurtenis is die 
door de macht van God plaatsvindt. Deel de kin-
deren op in groepen. Geef iedere groep de vol-
gende woordstroken: wonderen, zijn, een bewijs,  
 

dat, Jezus Christus, macht, over, de aarde, heeft. 
Laat iedere groep de woorden in de juiste volg-
orde zetten.

Begrip bevorderen: Vertel in uw eigen woorden 
de volgende verhalen van Jezus: ‘de storm op het 
meer’ (Marcus 4:36–39) en ‘de wonderbare vis-
vangst’ (Lucas 5:1–11). Laat de kinderen gebaren 
maken die bij de verhalen passen (zoals het naboot-
sen van de wind en de golven en het inhalen van de 
lege en volle visnetten). Getuig na ieder verhaal dat 
eruit blijkt dat Jezus Christus macht over de aarde 
heeft. Laat de kinderen bespreken hoe deze wonde-
ren mensen in nood hielpen.

Augustus Jezus Christus is de Zoon van God,  
en Hij is een God van wonderen
‘Want zie, Ik ben God; en Ik ben een God van wonderen; (…) en Ik werk alleen onder de 
mensenkinderen volgens hun geloof’ (2 Nephi 27:23).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer introduce-
ren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moeten 
de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Jezus Christus is een God van wonderen.

Een lied naar keuze uit 
Kinderliedjes.

In groepjes 
samenwerken

Als kinderen in kleine 
groepen samenwerken, 
zullen ze meer bij de les 

betrokken zijn. Tijdens de 
participatieperiode zitten de 
kinderen als klas bij elkaar. 
Deze groepjes kunnen voor 
kleine groepsactiviteiten 

gebruikt worden.

Idee: Kinderen leren 
door te doen. Laat de kin-
deren gebaren maken om 
een verhaal te vertellen. 
Oefen de gebaren met de 
kinderen voordat u het 
verhaal vertelt. Dan kun-
nen de kinderen beter 
luisteren en zich op het 
verhaal concentreren.

(Klik hier voor woordstroken.)
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Week 4: Wonderen komen uit geloof voort.

Begrip bevorderen: Nodig enkele wijkleden uit 
om naar het jeugdwerk te komen en in het kort de 
volgende verhalen te vertellen alsof ze erbij waren: 
de opwekking van Lazarus (Johannes 11:1–45); 
het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5:21–24, 35–43); 
de opwekking van de zoon van de weduwe (Lucas 

7:11–16); en de opstanding (Johannes 20:1–18). 
De wijkleden kunnen een eenvoudig kostuum  
aantrekken, zoals een sjaal of een kleed. Moedig ze 
aan om hun getuigenis te geven dat Jezus Christus 
macht over de dood heeft en dat wij allemaal uit de 
dood zullen opstaan.

De leer introduceren: Zet Leer en Verbonden 
63:9 op het bord: ‘Maar zie, geloof komt niet door 
tekenen, maar tekenen volgen hen die geloven.’ Leg 
uit dat het woord tekenen in deze tekst ook wonde-
ren kan betekenen. Laat de kinderen opstaan en de 
tekst met elkaar opzeggen. Wijs op het woord 
geloof. Leg uit dat wonderen niet altijd spectaculaire 
gebeurtenissen zijn en dat we eerst geloof moeten 
hebben. Dan zullen we de wonderen in ons leven 
herkennen. Leg ook uit dat zelfs als we geloof heb-
ben, we toch verdriet, pijn en leed moeten door-
staan, maar dat God Zich bewust is van onze 
behoeften en voor ons zal zorgen.

Begrip bevorderen: Vertel in uw eigen woorden 
het verhaal van Mozes die aan Farao vraagt om 
Gods volk uit Egypte te laten vertrekken (Exodus 
7–10). Voordat u het verhaal vertelt, oefent u met de 
kinderen geluiden of gebaren die gepast zijn bij de 
verschillende plagen. Een kind kan bijvoorbeeld 
zijn armen bewegen en het geluid van een rivier 
nadoen, zich krabben vanwege de muggen, loeien 

als een koe, of kreunen alsof hij zweren heeft. Laat 
de kinderen goed luisteren als u het verhaal vertelt. 
Vertel ze dat als u uw hand opsteekt, zij het geluid 
of het gebaar kunnen maken dat bij de plaag hoort. 
Als u uw hand laat zakken, stoppen ze. Nadat u 
over iedere plaag hebt verteld, legt u uit dat Farao 
het volk nog steeds niet liet gaan. Farao zag veel 
wonderen en tekens, maar hij wilde niet in God 
geloven. Vergelijk dit verhaal met een voorbeeld 
waarin geloof wel tot een wonder leidde (zoals Elia 
en de weduwe van Sarefat, Daniël in de leeuwen-
kuil, de broeder van Jared of Nephi en Lehi in de 
gevangenis). Als u nog tijd hebt, laat u de kinderen 
enkele gebaren bedenken die bij het verhaal passen.

Toepassing aanmoedigen: Nodig een of twee 
gezinnen in de wijk uit om te vertellen hoe wonde-
ren hun tot zegen zijn geweest toen ze geloof in 
Jezus Christus hadden. (Vraag de gezinnen ruim 
van tevoren zodat ze voldoende tijd hebben om 
zich voor te bereiden.) Geef uw getuigenis dat als 
we geloof hebben, we wonderen zullen zien.

Week 3: Jezus Christus heeft macht over de dood.

Begrip bevorderen
Als kinderen verhalen uit de Schriften  
uitbeelden, zijn ze beter in staat om ze 

te onthouden en te begrijpen.

Idee: Als de kinderen aan 
anderen vertellen wat ze 
in het jeugdwerk leren, 
versterkt dat hun begrip 
en getuigenis van het 
beginsel. In week 2 worden 
ze aangemoedigd om thuis 
te vertellen wat ze hebben 
geleerd. Daardoor worden 
evangeliegesprekken thuis 
aangemoedigd en wordt 
het gezin versterkt.
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De leer introduceren: Leer met de kinderen 
Johannes 14:15 uit het hoofd door een tekening 
van een hart te maken en een tekening van de 
tien geboden. Deel de kinderen op in twee groe-
pen. Laat de tekening van het hart aan de ene 
groep zien, laat ze opstaan en zeggen: ‘Wanneer 
gij Mij liefhebt.’ Laat de tekening van de tien 
geboden aan de andere groep zien, laat ze opstaan 
en zeggen: ‘Gij zult mijn geboden bewaren.’ Her-
haal dat een paar keer. Oudere kinderen kunnen 
het eerste gedeelte van Johannes 14:21 op 
dezelfde manier uit het hoofd leren. (‘Wie mijn 
geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij 
liefheeft.’)

Begrip bevorderen: Maak van tevoren papier-
tjes met een gebod erop geschreven (zoals: de 
Schriften bestuderen, fatsoenlijke kleding dragen, 
het woord van wijsheid gehoorzamen). Doe de 
papiertjes in een bakje, laat een kind er een uitha-
len en uitbeelden hoe we dat gebod kunnen 
gehoorzamen. Laat de andere kinderen raden wat 

hij of zij doet. Zing ‘Wees gehoorzaam aan de 
geboden’ (KL, pp. 68–69). Terwijl u het refrein 
zingt, laat u het kind de andere kinderen leiden 
in het uitbeelden van gehoorzaamheid aan dat 
gebod. Laat enkele kinderen vertellen hoe ze door 
gehoorzaamheid aan dat gebod gezegend kunnen 
worden.

Toepassing aanmoedigen: Laat ‘Mijn evange-
lienormen’ zien en bespreek de normen met de 
kinderen. Leg uit dat gehoorzaamheid aan die 
 normen een teken is van onze liefde voor Jezus 
Christus. Zet de volgende schriftuurplaatsen op 
afzonderlijke papiertjes: Exodus 20:7; Exodus 
20:8–10; Exodus 20:12; Johannes 13:34–35; 
Mosiah 18:10; en Leer en Verbonden 42:40–41. 
Deel de kinderen op in groepen en laat iedere 
groep gezamenlijk een van deze teksten lezen. Laat 
ze bespreken bij welke evangelienorm de tekst 
past en hoe ze die norm kunnen naleven. Laat ze 
hun conclusie aan de rest van het jeugdwerk 
vertellen.

September Ik gehoorzaam Jezus Christus  
omdat ik van Hem houd
‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ ( Johannes 14:15).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat ze die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat moeten de 
 kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1 en 2: Ik toon liefde voor de Heiland als ik de geboden onderhoud.

Teksten uit het 
hoofd leren

Als de kinderen visuele 
hulpmiddelen zien terwijl ze 
teksten opzeggen, kunnen ze 
die beter uit het hoofd leren.

Idee: Als kinderen teksten 
uit het hoofd leren, kunnen 
ze de evangeliebeginselen 
beter begrijpen. De woor-
den van de teksten kunnen 
een bron van troost en lei-
ding zijn (zie OGGR, 
p. 176). In week 1 worden 
de kinderen door de vol-
gende drie dingen geholpen 
om de tekst uit het hoofd 
te leren: herhaling, korte 
zinsneden en visuele 
hulpmiddelen.

Klik hier voor tekeningen.
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Begrip bevorderen: Vertel het verhaal van 
Christus die de mensen geneest en zegent in 
3 Nephi 17:7, 9–12, 20–24, of laat het door 
oudere kinderen voorlezen. Laat de kinderen een 
tekening maken om iets uit het verhaal te illus-
treren. Getuig dat uw liefde voor Jezus Christus 
door het bestuderen van de Schriften is 
toegenomen.

Toepassing aanmoedigen”: Zing ‘Zoek de 
Heer’ (KL, p. 67). Vertel de kinderen dat zij meer 
over Jezus Christus kunnen leren als zij de 
Schriften bestuderen. Vertel vervolgens het ver-
haal in Marcus 10:13–16 over Jezus die de kinde-
ren zegent. Laat een afbeelding zien van Jezus die 
de kleine kinderen zegent. Laat de kinderen zich 
voorstellen hoe ze zich gevoeld zouden hebben 
als ze daar waren. Laat enkele kinderen vertellen 
wat zij denken. Leg uit dat zij de Heiland zullen 
voelen als ze over Hem in de Schriften lezen.

Week 4: Mijn liefde voor Jezus Christus neemt toe als ik de Schriften 
bestudeer.

Begrip bevorderen: Deel de kinderen op in 
kleine groepen. Laat ieder groepje de volgende 
teksten lezen en bespreken, en opzoeken wat 
de Heiland ons over het gebed leert: 3 Nephi 
18:19–20; Leer en Verbonden 19:28, 38; 88:63–
64. Benadruk dat de Heiland ons leert dat we 
in zijn naam tot de Vader moeten bidden en dat 
we daardoor zijn aanwezigheid beter kunnen 
voelen.

Begrip bevorderen: Maak voor ieder kind een 
kopie van de kleurplaat op pagina 19 van het kin-
derkamerboek, Ziet uw kleinen. Laat de kinderen de 
kleurplaat kleuren en mee naar huis nemen om 
thuis te laten zien.

Begrip bevorderen en toepassing aan-
moedigen: Zing een lied over het gebed uit 
Kinderliedjes, zoals ‘Gebed van een kind’ (KL,  

pp. 6–7) of ‘Wij buigen stil ons hoofdje nu’ (KL, 
p. 18). Bespreek met de kinderen dat onze liefde 
voor de Heer toeneemt als we bidden. Teken op 
het bord een schema met vier kolommen. Zet 
boven de eerste kolom Onze hemelse Vader. Zet 
boven de tweede kolom Bedank Hem voor onze 
zegeningen. Zet boven de derde kolom Vraag hem 
om zegeningen. Zet boven de laatste kolom In de 
naam van Jezus Christus. Amen. Laat de kinderen 
in hun groep verschillende zegeningen noemen 
waar ze dankbaar voor zijn. Laat vervolgens 
iedere groep een zegening noemen waar ze 
dankbaar voor zijn, en zet die in de tweede 
kolom. Laat de groepen dan bespreken om wat 
voor zegeningen ze onze hemelse Vader kunnen 
vragen, en zet hun antwoorden in de derde 
kolom. Herhaal de verschillende onderdelen van 
het gebed.

Week 3: Mijn liefde voor Jezus Christus neemt toe als ik bid.

Kleuractiviteiten
Niet alle kinderen vinden het 
leuk om te kleuren. Sommige 

kinderen zetten maar een of twee 
streepjes op een pagina. Het doel van 

de kleuractiviteiten is de kinderen  
een visueel beeld van de les te  

geven dat ze kunnen onthouden  
en mee naar huis nemen.

Idee: Als de kinderen 
vertellen hoe ze een leer-
stelling in praktijk kun-
nen brengen, bevestigt dat 
de boodschap in hun hart 
en wordt de Geest uitge-
nodigd. Als u een leerstel-
ling hebt behandeld, geeft 
u de kinderen de kans om 
te vertellen hoe ze die 
kunnen toepassen.

Idee: Organiseer de parti-
cipatieperiode voor zowel 
de oudere als de jongere 
kinderen. In week 3 is de 
eerste activiteit bijvoorbeeld 
meer geschikt voor oudere 
kinderen en de tweede acti-
viteit meer voor jongere 
kinderen.
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De leer introduceren: Hang een afbeelding  
van een voltijdzendeling op het bord. Vertel de 
kinderen dat zij enkele teksten over zendingswerk 
gaan lezen. Laat de helft van de kinderen Matteüs 
28:19–20 lezen en de andere helft Leer en Verbon-
den 133:37. Laat ze bespreken wat ze van de tek-
sten over zendingswerk hebben geleerd, en laat ze 
dat aan het hele jeugdwerk vertellen. Laat kinderen 
van wie een familielid op zending is iets vertellen 
over hun gevoelens wat het zendingswerk betreft.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Laat de  kinderen opstaan en ‘Een zending 
hoop ik te volbrengen’ (KL, p. 91) zingen. Vertel 
de kinderen dat onze hemelse Vader wil dat het 
evangelie in de hele wereld gepredikt wordt, en 
dat ze zich nu al op een zending kunnen voorbe-
reiden. Doe voorwerpen in een bak of doos die de 
kinderen herinneren aan manieren waarop ze zich 
op een zending kunnen voorbereiden, zoals de 
Schriften, zondagse schoenen, een specificatie-
blaadje om tiende te betalen en een papieren hart. 
Laat een kind een voorwerp uitkiezen en vertellen 
hoe dat voorwerp ze kan helpen bij hun voorbe-
reiding op een zending.

Week 2: Als wij het evangelie verkondigen, komen anderen tot Christus.

De leer introduceren: Laat de kinderen 
opstaan en gezamenlijk Leer en Verbonden 1:38 
opzeggen. Leg uit dat profeten dienstknechten 
van Jezus Christus zijn. Laat afbeeldingen van 
de Heiland en de huidige profeet zien, en vertel 
de kinderen dat we Christus volgen als we de 
profeet volgen.

Toepassing aanmoedigen: Zing het negende 
couplet van ‘Volg de profeet’ (KL, pp. 58–59). Deel 
de kinderen op in groepen en laat ze een of twee 
dingen uitkiezen die ze tijdens een algemene confe-
rentie van de hedendaagse profeten en apostelen 
hebben geleerd. Laat een groep uitbeelden wat ze 
hebben geleerd. Laat de andere kinderen raden wat 
ze uitbeelden. Herhaal dat met iedere groep. Zing 
na iedere groep het refrein van ‘Volg de profeet’.

Oktober Het is de zending van de kerk  
om alle mensen uit te nodigen  
tot Christus te komen.
‘Ja, komt tot Christus en wordt vervolmaakt in Hem’ (Moroni 10:32).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Als we de profeet volgen, komen we tot Christus.

Leren door herhaling
Kinderen leren door herhaling en 

uitdagingen. De kinderen herhalen de tekst 
en krijgen de uitdaging om de woorden  

in de juiste volgorde te hangen.

Idee: Kinderen leren en 
onthouden beter als u ze 
met afbeeldingen en andere 
visuele hulpmiddelen 
onderwijst (zie OGGR, 
pp. 159–160, 168–169). 
Ook kinderen zelf kunnen 
effectieve en aantrekkelijke 
visuele hulpmiddelen zijn. 
In plaats van een afbeel-
ding kunt u een voltijdzen-
deling uitnodigen om naar 
het jeugdwerk te komen of 
een kind om zich als zen-
deling te laten kleden.

in Hem. Christus  

wordt 

komt 

Ja, 

vervolmaakt  

en tot 

Klik hier voor woordstroken.
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Week 4: Door het tempelwerk komt ons gezin tot Christus.

De leer introduceren: Hang een afbeelding van 
Jezus Christus op het bord. Leer met de kinderen 
de volgende tekst uit het hoofd: ‘Ja, komt tot 
Christus en wordt vervolmaakt in Hem’ (Moroni 
10:32). Zet ieder woord van de tekst op een afzon-
derlijk papiertje. Hang de papiertjes willekeurig 
op het bord. Laat de kinderen de tekst opzoeken 
en met u lezen. Laat een kind het eerste woord 
vinden en in de juiste volgorde op het bord han-
gen. Lees de tekst opnieuw en laat een ander kind 
het volgende woord vinden. Herhaal dat totdat de 
woorden in de juiste volgorde hangen. Leg aan de 
kinderen uit dat als we tot Christus willen komen, 
we geloof in Hem moeten hebben, zijn geboden 
moeten onderhouden, verbonden moeten sluiten 
en ons moeten bekeren als we iets verkeerd heb-
ben gedaan.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Leg uit dat we ons door de verzoening van 
Christus kunnen bekeren als we iets verkeerd heb-
ben gedaan. Maak vier voetstappen van papier en 
schrijf op elke voetstap een van de stappen van 
bekering: (1) spijt hebben, (2) om vergeving vragen, 
(3) het goedmaken, en (4) het verkeerde niet meer 
doen. Leg de voetstappen op de vloer richting een 
afbeelding van Jezus Christus, en laat de kinderen ze 
volgen. Deel de kinderen op in groepen en geef elke 
groep een praktijkgeval dat beschrijft waar een kind 
zich van kan bekeren. Bijvoorbeeld: ‘Iemand luistert 
niet naar zijn ouders, speelt met een bal in huis en 
breekt iets.’ Laat ze bespreken hoe ze de stappen van 
bekering kunnen toepassen.

Begrip bevorderen: Leer de kinderen het 
tweede couplet van ‘Ik kijk graag naar de tempel’ 
(KL, p. 99). Hang een afbeelding van een tempel 
op die achter acht papiertjes hangt. Op ieder 
papiertje zet of tekent u het volgende: een hart, 
een open deur, het woord verbond, het woord 
gehoorzamen, de woorden heilige plek, het woord 
verzegelen, een afbeelding van een kind, en een 
afbeelding van een gezin. Vertel de kinderen dat 
deze begrippen ook in een lied voorkomen. Laat 
ze goed luisteren als u een regel van het lied 
zingt. Vraag ze welk woord bij die regel hoort, 
en laat een kind dat papiertje verwijderen. Zing 
de regel met de kinderen en leg uit wat de regel 
betekent. U kunt ze ook een gebaar laten maken 
dat bij de regel past. Herhaal dat met alle regels 
van het lied. Als de afbeelding onthuld is, zingt 
u het hele lied met de gebaren. Vertel de 

kinderen dat zij zich nu al kunnen voorbereiden 
om later naar de tempel te gaan, en dat ze daar-
door dichter tot Jezus Christus kunnen komen.

Week 3: Als we ons na een vergissing bekeren, komen we tot Christus.

Toepassing aanmoedigen
Kinderen leren als zij laten zien hoe zij 

evangeliebeginselen in hun leven toepassen.

Idee: ‘Als wij liefde 
voor de leerlingen tonen, 
worden zij [en wij] ont-
vankelijker voor de Geest’ 
(OGGR, p. 31). Uw liefde 
voor de kinderen kan 
 toenemen als u voor een 
ieder van hen bidt, als u 
hun interesses en behoef-
ten leert kennen, als u ze 
bij naam noemt en aan-
dachtig naar hen luistert.

Idee: Praktijkgevallen 
zijn levensechte situaties 
waarbij de kinderen beden-
ken en bespreken wat ze in 
soortgelijke situaties kun-
nen doen (zie week 3). Uit 
praktijkgevallen kunnen we 
leren hoe we evangeliebe-
ginselen kunnen toepassen 
(zie OGGR, pp. 170–171).

verbond gehoorzamen

heilige plek verzegelen

Klik hier voor illustraties.

Klik hier voor voetstappen.
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Begrip bevorderen: Vertel de kinderen dat een 
man een keer aan Jezus vroeg: ‘Wie is mijn naaste?’ 
Jezus antwoordde hem met een verhaal waaruit 
blijkt hoe we anderen moeten dienen. Laat enkele 
kinderen eenvoudige kostuums aantrekken om de 
rol van de personen in de gelijkenis van de barm-
hartige Samaritaan te spelen: een reiziger, enkele 
rovers, een priester, een Leviet, een Samaritaan en 
een waard. Vertel het verhaal in uw eigen woorden 
(zie Lucas 10:30–37) en help de kinderen met het 
spelen van hun rol. Vraag de kinderen: ‘Wie zijn 
volgens dit verhaal onze naasten? Wie moeten we 
dienen?’ Leg uit dat alle mensen die hulp nodig 
hebben onze naasten zijn. Vertel de kinderen dat 
zij hun vrienden en familieleden altijd kunnen hel-
pen, maar dat zij mensen die zij niet kennen alleen 
mogen helpen als er een ouder of een andere 
betrouwbare volwassene bij is. Geef uw getuigenis 
dat Jezus Christus iedereen liefheeft en dat Hij van 
ons verwacht dat wij iedereen helpen.

Toepassing aanmoedigen: Vertel de kinderen 
dat Jezus van ons verwacht dat wij anderen hel-
pen, waaronder onze familieleden. Knip kleine 
papieren cirkels uit en geef er een paar aan ieder 
kind. Laat ze er glimlachende gezichtjes op teke-
nen om er ‘hulpsmileys’ van te maken. Moedig de 
kinderen aan om familieleden de komende week 
kleine diensten te bewijzen. Bedenk samen dingen 
die ze kunnen doen (zoals een lief 
briefje schrijven, speelgoed oprui-
men of het bed opmaken). Laat 
de kinderen een ‘hulpsmiley’ 
achterlaten op de plek waar ze 
hulp hebben verleend. Spoor ze 
aan om de andere familieleden te vragen ook mee 
te doen. Vraag de kinderen om de volgende week 
in het jeugdwerk te vertellen of hun hulp de fami-
lieleden echt heeft doen glimlachen.

November Als wij anderen dienen,  
dienen we God
‘Wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, [zijt] gij louter in dienst van uw God’ 
(Mosiah 2:17).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1 en 2: Jezus Christus heeft ons geleerd hoe we anderen moeten dienen.

Verhalen uit  
de Schriften 
visualiseren

Met kostuums die uit 
alledaagse dingen 
zijn vervaardigd 

kunnen de kinderen 
dit verhaal uit  
de Schriften 
visualiseren.

Idee: Sommige verhalen 
uit de Schriften moeten 
aan de leeftijd van de kin-
deren worden aangepast. 
Als u het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan 
in week 1 vertelt, is het 
erg belangrijk dat u uitlegt 
dat als een vreemdeling om 
hulp vraagt of hulp nodig 
heeft, het kind eerst de 
hulp van een betrouwbare 
volwassene moet inroepen.

Idee: De participatieperi-
ode kan gebruikt worden 
om nadruk te leggen op 
het programma Geloof in 
God. De activiteit in de 
weken 1 en 2 zullen de 
doelen helpen bereiken op 
pp. 8–9 van de boekjes 
Geloof in God.
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Begrip bevorderen: Laat een jeugdwerkleidster 
in het lokaal komen en doen alsof ze hulp nodig 
heeft. Ze kan bijvoorbeeld iets uit haar handen 
laten vallen, veel te veel dragen of een baby kal-
meren. Vraag de kinderen hoe zij hun ‘helpende 
handen’ kunnen gebruiken om haar te helpen. 
Herinner de kinderen eraan dat Jezus ons in het 
verhaal van de barmhartige Samaritaan leerde dat 
we anderen moeten dienen. Laat afbeeldingen 
zien van kinderen die hulp nodig hebben. U kunt 
platen gebruiken uit de platenpakketten bij de 
jeugdwerklesboeken. Vraag de kinderen hoe ze 
in die situaties kunnen helpen. Herhaal de eerste 
helft van Mosiah 2:17, en laat de kinderen de 
tweede helft opzeggen.

Begrip bevorderen: Laat de kinderen hun 
 handen op een vel papier tekenen en op hun 
 ‘helpende handen’ een manier noteren waarop ze 
hun naasten kunnen helpen. Moedig ze aan om 

gedurende de week met het gezin die hulp te ver-
lenen. Hang de handen op een prikbord of een 
muur waar de kinderen herinnerd worden aan 
manieren om anderen te helpen.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Laat een kind naar voren komen en zijn 
of haar handen met de uwe vergelijken. Wijs 
erop dat zijn of haar handen veel kleiner zijn dan 
de uwe. Stel vragen als: ‘Mijn grote handen kun-
nen speelgoed opruimen. Kunnen jouw kleine 
handen dat ook?’ Betrek alle kinderen erbij door 
ze hun handen met die van hun leerkracht te 
vergelijken. Bespreek dat hun handen wel klein 
zijn, maar dat ze toch veel hulp kunnen verle-
nen. Zing ‘Ik heb twee kleine handjes’ (KL, p. 
126). Laat de kinderen hun handen vouwen ter-
wijl ze het lied zingen. Als ze het woord handen 
zingen, laat u ze beide handen opsteken en dan 
snel weer vouwen.

Week 4: Als ik mijn naasten dien, dien ik God.

De leer introduceren: Zet ‘Wanneer gij in 
dienst van uw medemensen zijt, [zijt] gij louter 
in dienst van uw God’ (Mosiah 2:17) op het bord 
en bespreek de betekenis daarvan. Leer het met 
de kinderen uit het hoofd door de tekst in tweeën 
te delen en de helft van de kinderen het eerste 
gedeelte te laten opzeggen (‘Wanneer gij in dienst 
van uw medemensen zijt’) en de andere helft het 
tweede gedeelte (‘[zijt] gij louter in dienst van uw 
God’). Herhaal dat verscheidene malen.

Begrip bevorderen: Zing ‘And’ren helpen’ (KL, 
p. 108). Herhaal het lied en vervang moeder door 
andere familieleden (zoals vader, oma, opa). Laat 
de kinderen de hulp die ze voor dat familielid 

kunnen doen, uitbeelden terwijl ze zingen. Herin-
ner de kinderen eraan dat als we anderen dienen, 
we God dienen.

Toepassing aanmoedigen: Teken een klok op 
het bord. Deel de kinderen op in groepen en geef 
iedere groep een ander tijdstip van de dag. Vertel de 
kinderen dat zij hun familieleden op ieder moment 
van de dag kunnen helpen. Zeg: ‘Tik tak, tik tak, 
het is tijd om te helpen om  uur!’ Laat de 
groep met dat tijdstip opstaan en vertellen hoe ze 
op dat moment van de dag thuis kunnen helpen. 
Herhaal dat tot alle groepen aan de beurt zijn 
geweest.

Week 3: Als ik thuis dien, dien ik God.

Herhaling  
van de leer

Als u de leerstellingen op 
een leuke manier herhaalt, 

zullen de kinderen beter 
onthouden wat ze 
hebben geleerd.

Idee: Als de kinderen 
op verschillende manieren 
deelnemen maakt dat het 
leren veel leuker. Probeer 
verschillende methoden te 
gebruiken om de kinderen 
op te delen, zoals jongens 
en meisjes, kinderen met 
een bepaalde kleur schoe-
nen bij elkaar, of kinderen 
met een verjaardag in de 
eerste of tweede helft van 
het jaar.

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Laat de  kinderen in hun eigen woorden 
het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertel-
len. Gebruik dezelfde kostuums die u vorige 
week hebt gebruikt. Stel de kinderen in de gele-
genheid om verslag uit te brengen van hun 
‘hulpsmileys’ van vorige week. U kunt bijvoor-
beeld een rad maken zoals in het voorbeeld, 
waarop iedere klas van uw jeugdwerk staat. Draai 

het rad en laat een of 
twee kinderen uit de 
klas iets vertellen over 
de hulp die zij verleend 
hebben en hoe zij en de 
anderen zich daardoor 
voelden. Herhaal als u  
voldoende tijd hebt.
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Klik hier voor illustraties.
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Idee: Kinderen zijn ont-
vankelijk voor visuele 
hulpmiddelen. Overweeg 
om verschillende visuele 
hulpmiddelen te gebrui-
ken, zoals voorwerpen, 
tekeningen op het bord, 
woordstroken, flanelbor-
den en poppetjes (zie 
OGGR, pp. 89–90).

Begrip bevorderen en toepassing aanmoe-
digen: Neem vier doosjes mee die als een cadeau 
zijn ingepakt. Doe in ieder doosje een afbeelding 
of voorwerp dat de volgende gebeurtenissen voor-
stelt en een papiertje met een uitleg van de bijbe-
horende zegen of gave:

• Gebeurtenis: geboorte van Jezus; gave: ‘Onze 
hemelse Vader heeft zijn eniggeboren Zoon 
gegeven om onze Heiland te zijn.’

• Gebeurtenis: de bergrede; gave: ‘Jezus Christus 
leert ons hoe we rechtschapen kunnen leven.’

• Gebeurtenis: Jezus bidt in Getsemane; gave: 
‘Jezus Christus heeft het voor ons mogelijk 
gemaakt om van zonden verlost te worden.’

• Gebeurtenis: de opstanding; gave: ‘Jezus Christus 
heeft de opstanding voor ons mogelijk gemaakt.’

Laat de doosjes door verschillende kinderen uitpak-
ken en bespreek hoe wij door die gaven gezegend 
worden.

Toepassing aanmoedigen: Bespreek hoe we 
de Heiland gaven kunnen geven en onze liefde 
voor Hem kunnen tonen (zie Matteüs 25:40). 
Geef ieder kind een vel papier en laat ze een gave 
opschrijven of tekenen die ze de Heiland kunnen 
geven. Laat ze het vel papier in de helft vouwen 
en de buitenkant als een cadeau decoreren.

Week 2: Jezus Christus is de Heiland van de wereld.

De leer introduceren: Vraag de kinderen: ‘Denk 
aan een keer dat je je verjaardag op een bijzondere 
manier hebt gevierd. Wat heb je toen gedaan?’ 
Laat enkele kinderen over hun verjaardag vertel-
len. Leg uit dat onze hemelse Vader zijn profeten 
vanaf het allereerste begin over de belangrijkste 
geboorte in de geschiedenis heeft laten vertellen—
de geboorte van zijn Zoon, Jezus Christus. Leg uit 
dat deze boodschap zo belangrijk was dat de pro-
feten bereid waren hun leven te geven om te getui-
gen dat Christus zou komen. Laat de kinderen 
deze zin opzeggen: ‘Jezus Christus is op aarde 
gekomen, zoals de profeten hebben beloofd.’

Begrip bevorderen: Laat afbeeldingen van enkele 
profeten zien die hebben verkondigd dat Jezus 
Christus zou komen. Deel de kinderen op in groe-
pen en geef elke groep een schriftuurplaats waarin 
een van de leringen van de profeet wordt beschre-
ven. Laat de groepen om de beurt het verslag uit-
beelden (zie OGGR, pp. 175–176) terwijl de rest van 
het jeugdwerk  probeert te raden welke profeet wordt 
uitgebeeld. Mogelijke profeten: Koning Benjamin 
(Mosiah 2:1, 5–7; 3:5–8), Abinadi (Mosiah 12:1, 9; 
15:1–2; 17:1, 8–10), en Samuël de Lamaniet (Hela-
man 14:1–5; 16:1–2). Geef uw getuigenis dat Jezus 
Christus op aarde is gekomen en dat de profetieën 
over Hem in vervulling zijn gegaan.

December Ik weet dat  
mijn Verlosser leeft
‘En nu, na de vele getuigenissen die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis,  
het laatste van alle, dat wij van Hem geven: dat Hij leeft! (LV 76:22).

Vul de hier genoemde ideeën aan met uw eigen ideeën. Bedenk manieren om de leer te introdu-
ceren en ervoor te zorgen dat de kinderen die begrijpen en toepassen. Vraag uzelf af: ‘Wat 
 moeten de kinderen doen om te leren, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ze de Geest voelen?’

Week 1: Jezus Christus is op aarde gekomen, zoals de profeten hebben 
beloofd.

Idee: Kinderen kunnen 
beter onthouden wat ze 
hebben geleerd als ze het 
aan anderen vertellen. 
Overweeg manieren om 
ze dat tijdens de partici-
patieperiode of thuis te 
laten doen.
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Idee: Om te tonen dat u 
de kinderen liefheeft, geeft 
u ze oprechte compliment-
jes die duidelijk aangeven 
wat het kind heeft gedaan. 
U kunt bijvoorbeeld zeg-
gen: ‘Dankjewel dat je dat 
verhaal over jullie gezin 
hebt verteld’, in plaats van 
een algemeen compliment 
zoals ‘goed gedaan’ of 
‘dankjewel’.

Idee: Organiseer de parti-
cipatieperiode voor zowel 
de oudere als de jongere 
kinderen. De eerste activi-
teit in week 3 is meer 
geschikt voor oudere kin-
deren. Pas de activiteit aan 
voor de jongere kinderen.

Week 4: Ik kan weer bij Jezus Christus leven.

Begrip bevorderen: Vertel de kinderen dat zij 
een verslag zullen maken van het grote nieuws dat 
Jezus Christus op een dag naar de aarde zal terug-
komen. Kies twee kinderen uit om te doen alsof ze 
verslaggevers van de tv of een krant zijn, die iedere 
klas enkele vragen zullen stellen. Geef iedere klas 
een of twee van de volgende vragen en tekstverwij-
zingen, en enkele minuten om zich voor te berei-
den: wat zijn enkele tekens van de wederkomst van 
Jezus? (Matteüs naar Joseph Smith 1:28–29); hoe 
zal Hij komen? (Matteüs 24:29–31); wanneer zal Hij 
komen? (Matteüs 24:36, 42, 44); wat zal er bij zijn 
komst met de rechtschapen mensen gebeuren? (LV 

88:96–97); hoe zal de regering er na zijn komst uit-
zien? (Geloofsartikelen 1:10; LV 29:11; 45:58–59); 
hoe zullen de dieren zich na zijn komst gedragen? 
(Jesaja 11:6–9; Hosea 2:17). Laat de twee kinderen 
die verslaggever spelen om de beurt de vragen stel-
len, en laat iedere groep antwoorden.

Toepassing aanmoedigen: Bespreek met de 
kinderen manieren waarop we ons op de weder-
komst van Jezus kunnen voorbereiden. Benadruk 
dat als we rechtschapen leven, we niet bang hoeven 
zijn. Laat ze dit thuis met hun ouders bespreken. 
Zing ‘Bij zijn wederkomst’ (KL, pp. 46–47).

Begrip bevorderen: Voordat het jeugdwerk 
begint plakt u onder enkele stoelen papieren 
stapstenen met een van de volgende begrippen 
daarop geschreven: doop, bevestiging, gebed, 
gezinsavond, aan het avondmaal deelnemen, 
naar de kerk gaan, en tempelhuwelijk. Hang een 
afbeelding van de wereld aan de ene kant van 
het lokaal en een afbeelding van Jezus Christus 
aan de andere kant van het lokaal. Laat een kind 
proberen om van de ene naar de andere afbeel-
ding te springen. Leg uit dat er stappen zijn die 
we moeten nemen om bij Jezus en onze hemelse 
Vader terug te keren. Laat de kinderen kijken of 
er een stapsteen onder de zitting van hun stoel 
zit. Laat de kinderen met een stapsteen een voor 
een naar voren komen en vertellen hoe ze door 
wat er op hun steen staat dichter tot Christus 
kunnen komen. Leg de stapsteen op de vloer 
tussen de twee afbeeldingen in. Ga daarmee 
door totdat de stapstenen een pad door het 
lokaal vormen. Laat een kind op de stapstenen 
van de afbeelding van de wereld naar de afbeel-
ding van de Heiland lopen. Moedig de kinderen 
aan om altijd het goede te doen zodat ze op het 
pad kunnen blijven en bij Jezus Christus kun-
nen terugkeren.

Toepassing aanmoedigen: Laat de kinderen 
hun voeten op afzonderlijke vellen papier tekenen 
en op iedere voet schrijven of tekenen wat ze kun-
nen doen om bij Jezus Christus terug te keren. 

Terwijl zij kleuren, laat u de pianiste zachtjes ‘Ik 
werk mee aan Gods plan voor mij’ (KL, pp. 86–87) 
spelen. Laat de kinderen hun tekeningen mee naar 
huis nemen en er thuis over vertellen.

Week 3: Jezus Christus zal op zekere dag naar de aarde terugkeren.

Gezi
nsa

von
d

Naar de 

kerk gaan

Nuttige lichamelijke 
activiteiten

Kinderen leren beter als ze 
door nuttige activiteiten erbij 

betrokken worden. In deze 
activiteit nemen de kinderen 
stappen die weergeven wat 
ze kunnen doen om dichter 

bij Christus te komen. 
Overweeg manieren om 
zoveel mogelijk kinderen 

erbij te betrekken.

Klik hier voor stapstenen.
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Idee: U hoeft geen vaar-
dige musicus te zijn of een 
prachtige stem te hebben 
om ervoor te zorgen dat 
zingen in het jeugdwerk 
leuk en nuttig is.

Muziek in  
het jeugdwerk
Het doel van muziek in het jeugdwerk is kinderen het evangelie van Jezus Christus bijbrengen. 
Door jeugdwerkliedjes is het leuker om het evangelie te leren, de Geest uit te nodigen en een 
eerbiedige en leergierige sfeer te scheppen.

Preludes scheppen een eerbiedige sfeer waardoor 
de kinderen gestimuleerd worden om het evangelie 
te leren. Zorg ervoor dat er muziek wordt gespeeld 
als de kinderen binnenkomen.

Nodig de kinderen uit om aan de preludes deel te 
nemen door te zingen terwijl de andere kinderen 
binnenkomen. U kunt bijvoorbeeld uw hand 

ophouden en tegen de kinderen zeggen dat als uw 
hand open is, zij zachtjes mogen meezingen, en als 
uw hand gesloten is, zij de melodie mogen neuriën.

Speel als prelude een lied dat de kinderen moeten 
leren. Dan raken ze vertrouwd met de melodie. Zeg 
welk lied het is en neurie de melodie voor ze. Laat 
ze vervolgens de melodie met u mee neuriën.

Vanaf het eerste moment dat de kinderen het jeugdwerk in komen kan muziek hun aandacht opeisen.

Idee: Door muziek kun-
nen de kinderen rustig wor-
den en zich voorbereiden 
om te luisteren en te leren. 
U kunt bijvoorbeeld uw 
handen hoog in de lucht 
steken en de kinderen naar 
uw handen laten kijken als 
ze zingen. Zeg dat als u uw 
handen laat zakken, zij 
zachter en langzamer moe-
ten zingen. Bedank ze voor 
hun eerbied.

Muziek als hulpmiddel om de evangeliebeginselen te leren

Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat ze niet 
alleen een lied leren maar ook een evangeliebegin-
sel (zie KL , p. III). Stel vragen of laat ze zich op het 
beginsel in het lied concentreren door een eenvou-
dige activiteit te doen, zoals tellen hoe vaak ze een 
woord of zinsnede zingen (zie de hulpmiddelen 
voor de dirigente voor de maand februari).

Kinderen getuigen als ze zingen (zie januari, week 1). 
Laat de kinderen rechtop zitten en hun uiterste best 
doen. Geef ze een compliment en bedank ze als ze 
goed zingen.

Gebruik preludes om eerbied te bevorderen en de Geest uit te nodigen.
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Betrek de kinderen bij het uitzoeken van de liede-
ren die u wilt herhalen. Geef ieder kind bijvoor-
beeld een papieren hart en laat ze daar hun naam 
opzetten en een van hun lievelingsliederen. Doe de 
harten in een bakje met de titel ‘Hartsliederen’, en 

laat de kinderen er enkele uitzoeken om te zingen. 
Vertel de kinderen dat jeugdwerkliedjes een bron 
van troost, leiding en inspiratie kunnen zijn en dat 
we ze bijna altijd en overal kunnen zingen.

Thuis oefenen
Om de kinderen een lied goed te 

leren, moet u het zelf goed kennen. 
Oefen het thuis zodat u naar de 

kinderen kunt kijken als u het ze 
leert, en niet naar uw boek.

Hoe we kinderen een lied leren

Als u de kinderen een lied wil leren, stelt u zichzelf 
de volgende vragen: Hoe kan ik de aandacht van 
de kinderen erbij houden? Wat voor vragen kan ik 
stellen zodat de kinderen de boodschap van het 
lied begrijpen? Wat voor getuigenis kan ik geven 
om de kinderen te versterken? (Zie KL, p. 149.)

Zing altijd de woorden van een nieuw lied voor de 
kinderen voor—lees ze niet alleen maar voor. Dan 
leggen de kinderen het verband tussen de melodie 
en de woorden. Kinderen leren een lied als ze het 

steeds opnieuw horen en zingen. Ze hoeven niet te 
lezen om een lied te leren. U kunt de kinderen bij-
voorbeeld vragen om uw echo te zijn. Raak uw oor 
aan en laat de kinderen naar een korte zinsnede of 
regel luisteren. Geef ze een teken wanneer het hun 
beurt is om de regel na te zingen. Zing twee regels 
op die manier, en herhaal ze totdat de kinderen ze 
kennen. Herhaal de volgende twee regels (en dan 
de volgende twee, enzovoorts) totdat ze het hele 
lied hebben geleerd.

Liederen herhalen om te leren of om plezier te hebben

Gebruik muziek om de kinderen erbij te betrekken en ze op gepaste wijze te 
laten bewegen.

Als ze zich tijdens het zingen kunnen bewegen, 
kunnen ze de liederen sneller leren. Dan kunnen ze 
er ook hun aandacht beter bij houden. Zorg ervoor 
dat de bewegingen die u gebruikt gepast zijn voor 
de heilige liederen. Eenvoudige handgebaren voor 
belangrijke woorden of zinsneden zijn bijna altijd 
gepast (zie de hulpmiddelen voor de dirigente voor 
de maand februari). Als u bijvoorbeeld ‘Ik voel uw 
liefde, Heer’ (KL, pp. 42–43) zingt, laat u de kinde-
ren iedere keer dat ze het woord liefde zingen hun 
handen op hun hartstreek leggen.

Er staan verscheidene leuke activiteitsliedjes in 
Kinderliedjes. Als u er plezier in hebt, zullen de 
kinderen dat ook hebben. Bijvoorbeeld:

• Zing ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ (KL, 
p. 129) met de kinderen in het gebruikelijke 
tempo. Laat ze vervolgens proberen u bij te 
houden als u steeds sneller zingt.

• Zing ‘Een zending hoop ik te volbrengen’ (KL, 
p. 91). Laat de jonge kinderen doen alsof ze 
op een paard rijden en een Boek van Mormon 
brengen aan mensen die ver weg wonen. (Ze 
kunnen ook doen alsof ze in een vliegtuig zitten 
of in een hobbelige trein.)

Idee: Als we muziek 
effectief gebruiken wordt 
de Geest uitgenodigd. Als 
u een lied hebt gezongen, 
herinnert u de kinderen 
eraan dat als ze een gevoel 
van liefde en rust krijgen, 
dat het de Heilige Geest is 
die ze de waarheid helpt 
herkennen.

Ken het lied: oefenen, 
oefenen, oefenen

Vraag uzelf af:

 1. Hoe kan ik de 
aandacht van de 
kinderen erbij 
houden?

 2. Wat voor vragen 
kan ik stellen 
zodat de kinderen 
de boodschap van 
het lied begrijpen?

 3. Wat voor getuige-
nis kan ik geven 
om de kinderen 
te versterken?

Mijn plan om een 
lied te leren
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