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INLEIDING 

Hoe gebruik ik dit lesboek? 
Dit lesboek bevat 35 lessen over fundamentele evangeliebeginselen en 
de plichten van dragers van het Aaronisch en het Melchizedeks pries-
terschap. Leiders en leerkrachten behoren onder inspiratie van de Geest 
lessen te organiseren en te geven waarin tegemoet wordt gekomen aan 
de geestelijke, emotionele en stoffelijke behoeften van de leden in hun 
wijk of gemeente. 

Dit lesboek behoort te worden gebruikt als het instructieboek voor 
zowel de Melchizedekse als de Aaronische priesterschap in units van 
de kerk wanneer Leringen van kerkpresidenten en lesboeken voor de 
Aaronische priesterschap nog niet in de landstaal zijn uitgegeven. In 
die units moeten alle Melchizedeks-priesterschapsdragers en leiders en 
leerkrachten van de Aaronische priesterschap een exemplaar van dit 
lesboek ter beschikking hebben. Plaatselijke leiders raadplegen het 
schema in Informatie voor leidinggevenden in priesterschap en hulporganisa-
ties over het leerplan, waarin wordt aangegeven in welk jaar deel A en B 
van Priesterschapsplichten en zegeningen gebruikt moeten worden. 

In units van de kerk waar Leringen van kerkpresidenten en lesboeken voor 
de Aaronische priesterschap wel beschikbaar zijn, wordt dit lesboek 
gebruikt (1) als bron voor de lessen voor de Melchizedekse priester-
schap op de eerste en de vierde zondag; (2) als aanvullende bron voor 
lessen aan de Aaronische priesterschap; en (3) waar dat wordt aange-
geven voor de ZHV-lessen 'Leringen voor onze tijd' op de vierde zon-
dag. In die units krijgen de leidsters en leerkrachten van de ZHV en de 
leiders en leerkrachten van de Melchizedekse en de Aaronische pries-
terschap een exemplaar van dit lesboek. Bovendien kunnen de leiders 
de Melchizedeks-priesterschapsdragers aansporen om voor persoon-
lijke studie en lessen in hun gezin een exemplaar van dit lesboek aan te 
schaffen. 

Voorbereiding op het lesgeven 
Hulpmiddelen voor de leerkracht in dit lesboek omvatten een gedeelte 
'Voor de leerkracht', vragen die de leerkracht kan stellen, ideeën om de 
klas erbij te betrekken en aanwijzingen voor het gebruik van platen en 
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overzichten. Als aanvulling op de aanbevolen vragen en methoden 
kunnen leerkrachten kiezen voor andere lesmethoden of benaderingen 
die zij doeltreffend vinden om de deelnemers erbij te betrekken en om 
deelname en het leerproces te stimuleren. Omdat in bijna elke les het 
gebruik van een schoolbord wordt aanbevolen, moet de leerkracht zor-
gen dat hij in elke les de beschikking heeft over een bord en bordkrijt. 
Veel aanschouwelijke leermiddelen die in het lesboek als posters wor-
den aangegeven, kunnen op het bord getekend of geschreven worden. 
Meer aanwijzingen voor het lesgeven kunt u vinden in Leidraad onder-
wijs (34595120) en in Onderwijzen - geen grotere roeping (36123120) 

De broeders worden aangemoedigd zich op de klassengesprekken 
voor te bereiden door wekelijks de aangegeven les te bestuderen. Ook 
worden zij aangemoedigd hun Schriften mee te brengen. 

Leden met een handicap inschakelen 

Tijdens zijn aardse bediening ging Jezus de berg bij het meer van 
Galilea op. 

'En vele scharen kwamen bij Hem, die lammen, kreupelen, blinden, 
stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn 
voeten neer. En Hij genas hen, 

'zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen stommen spreken, 
kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkten 
de God van Israël.' (Matteüs 15:30-31.) 

De Heiland heeft ons het voorbeeld gegeven van mededogen voor 
mensen met gebreken. Toen Hij na zijn opstanding de Nephieten 
bezocht, zei Hij: 

'Ziet, mijn hart is vervuld van mededogen jegens u. 

'Hebt gij ook zieken onder u? Brengt hen hier. Hebt gij ook lammen, of 
blinden, of kreupelen, of verminkten, of melaatsen, of die verschrom-
pelde ledematen hebben, of die doof zijn, of die enigerwijze lijdend 
zijn? Brengt hen hier, en Ik zal hen genezen, want Ik heb erbarmen met 
u; mijn hart is vervuld met barmhartigheid/ (3 Nephi 17:6-7.) 

Een leerkracht in de kerk bevindt zich in een positie waarin hij de mo-
gelijkheid heeft om gehandicapte leden medeleven te betonen. Hij 
behoort begrip te tonen en het verlangen te koesteren om die leden bij 
de leeractiviteiten van de klas te betrekken. Leden met welke handicap 
ook, hebben bijzondere aandacht nodig. Aan de hand van de volgende 
richtlijnen kunnen leerkrachten de leden met bijzondere behoeften 
benaderen: 

• Zorg dat u op de hoogte bent van de behoeften en de mogelijkheden 
van elke broeder. 
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• Vraag gehandicapten van tevoren of ze willen voorlezen, bidden, 
of op een andere manier een aandeel in de les willen hebben. 
Stel vragen zoals: 'Zou u in de les iets willen voorlezen?' 'Zou u voor 
de les een gebed willen uitspreken?' 

• Informeer bij priesterschapsleiders, familieleden en, als dat gepast is, 
bij de gehandicapte leden zelf wat hun bijzondere behoeften zijn. 

• Zorg dat alle broeders met respect en begrip met elkaar omgaan. 

• Doe gewoon, wees vriendelijk en hartelijk. Elk kind van God, 
al of niet gehandicapt, heeft een natuurlijke behoefte aan liefde 
en begrip. 

Leerkrachten in de kerk moeten eraan denken dat elk lid, ongeacht 
lichamelijke, geestelijke, emotionele of sociale mogelijkheden, de moge-
lijkheid heeft om te groeien en uiteindelijk verhoogd te worden. De leer-
kracht behoort te zorgen dat iedereen alles leert wat hij kan leren. Denk 
aan de woorden van de Heiland: 'In zoverre gij dit aan een van deze 
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan' (Matteüs 
25:40). 
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DE LEVENDE CHRISTUS 
HET GETUIGENIS VAN DE APOSTELEN 

DE KERK VAN IEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 

Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millen-
nia geleden geboren is, getuigen wij dat Hij 
werkelijk bestaan heeft, dat zijn leven onver-

gelijkbaar was en dat zijn grote zoenoffer oneindige 
kracht bezit. Geen ander heeft zo'n diepgaande in-
vloed gehad op allen die op aarde geleefd hebben en 
nog zullen leven. 

Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, 
de Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding 
van zijn Vader heeft Hij de aarde geschapen. 'Alle din-
gen zijn door het Woord [Christus] geworden en zon-
der dit is geen ding geworden, dat geworden is' 
(Johannes 1:3). Hoewel zondeloos, liet Hij Zich niette-
min dopen om alle gerechtigheid te vervullen. 'Hij is 
rondgegaan, weldoende' (Handelingen 10:38), maar 
werd ervoor veracht. Zijn evangelie was een bood-
schap van vrede en welbehagen. Hij drukte allen op 
het hart zijn voorbeeld te volgen. Hij doorkruiste het 
land Palestina, waarbij Hij zieken genas, blinden hun 
gezichtsvermogen gaf en doden opwekte. Hij verkon-
digde eeuwige waarheden, zo leerde Hij zijn volgelin-
gen dat wij vóór dit leven al bestonden, dat ons leven 
op aarde een doel heeft, en dat de zoons en dochters 
van God ongekende mogelijkheden hebben in het 
hiernamaals. 

Hij heeft het avondmaal ingesteld om ons te herin-
neren aan zijn grote zoenoffer. Hij is in hechtenis ge-
nomen en schuldig verklaard op grond van lasterlijke 
aantijgingen, gevonnist om het gepeupel ter wille te 
zijn, veroordeeld tot de dood aan het kruis op Golgota. 
Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening van de 
zonden van het hele mensdom. Zijn plaatsbekledende 
lijden was zijn gift aan allen die ooit op aarde zouden 
leven. 

Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele 
menselijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is 
begonnen, noch op Golgota is geëindigd. Hij is de 
Eerstgeborene van de Vader, de eniggeboren Zoon in 
het vlees, de Verlosser van de wereld. 

Hij is herrezen uit het graf 'als eersteling van hen, 
die ontslapen zijn' (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen 
Heer heeft Hij degenen bezocht die Hij tijdens zijn 
leven had liefgehad. Ook is Hij in het oude Amerika 
onder zijn 'andere schapen' werkzaam geweest 
(zie Johannes 10:16). In de hedendaagse wereld zijn Hij 

HET EERSTE PRESIDIUM 

en zijn Vader verschenen aan de jonge Joseph Smith, 
waarmee de lang geleden beloofde bedeling 'van de 
volheid der tijden' (Efeziërs 1:10) werd ingeluid. 

Over de levende Christus heeft de profeet Joseph 
Smith geschreven: 'Zijn ogen waren als een vurige 
vlam; zijn hoofdhaar was zo wit als reine sneeuw; 
de straling van zijn aangezicht overtrof de glans der 
zon; en zijn stem was als het geruis van grote wateren, 
ja, de stem van Jehova, zeggende: 

'Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het, die werd 
gedood; Ik ben uw Voorspraak bij de Vader' (Leer en 
Verbonden 110:3-4). 

Van Hem heeft de profeet ook gezegd: 'En nu, na 
de vele getuigenissen, die van Hem zijn gegeven, is dit 
het getuigenis, het allerlaatste, dat wij van Hem geven: 
Dat Hij leeft! 

'Want wij zagen Hem, namelijk ter rechterhand 
Gods; en wij hoorden de stem, die getuigenis gaf, 
dat Hij de Eniggeborene des Vaders is -

'Dat door Hem, en in Hem, en uit Hem de werel-
den worden en werden geschapen, en dat de bewo-
ners ervan Gode gewonnen zonen en dochteren zijn' 
(Leer en Verbonden 76:22-24). 

Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn 
kerk op aarde hersteld zijn - 'gebouwd op het fun-
dament van de apostelen en profeten, terwijl Christus 
Jezus zelf de hoeksteen is' (Efeziërs 2:20). 

Wij getuigen dat Hij eens op aarde zal terugkeren. 
'En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en 
al het levende tezamen zal dit zien' (Jesaja 40:5). Hij 
zal heersen als Koning der koningen en regeren als 
Heer der heren, en elke knie zal zich buigen en elke 
tong zal Hem in aanbidding loven. Ieder van ons zal 
voor Hem staan om door Hem te worden geoordeeld 
naar onze werken en de verlangens van ons hart. 

Wij getuigen, als zijn naar behoren geordende apos-
telen, dat Jezus de levende Christus is, de onsterfelijke 
Zoon van God. Hij is de grote Koning Immanuël, die 
Zich nu aan de rechterhand van zijn Vader bevindt. 
Hij is het licht, het leven en de hoop van de wereld. 
Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit leven en 
tot het eeuwige leven in de wereld hierna. God zij 
dank voor de weergaloze gave van zijn goddelijke 
Zoon. 

HET QUORUM DER TWAALF APOSTELEN 
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HET GEZIN 

EEN PROCLAMATIE AAN DE WERELD 
HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN 

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 

HET EERSTE PRESIDIUM en de Raad 
der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man 
en vrouw van Godswege is geboden en dat het 
gezin centraal staat in het plan van de Schepper 
voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. 

IEDER MENS - man en vrouw - is geschapen 
naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde 
geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, 
en als zodanig heeft iedereen een goddelijke aard 
en bestemming. Het geslacht is een essentieel 
kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke 
en eeuwige identiteit en bestemming. 

IN HET VOORSTERFELIJK LEVEN kenden en 
aanbaden de geestzonen en -dochters God als hun 
eeuwige Vader, en aanvaardden zijn plan waar-
door zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden 
krijgen en aardse ervaringen konden opdoen 
om vooruitgang te maken op weg naar volma-
king en om uiteindelijk hun goddelijke bestem-
ming als erfgenaam van het eeuwige leven te 
verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukza-
ligheid maakt het mogelijk dat familiebanden 
ook na de dood blijven bestaan. Heilige verorde-
ningen en verbonden die in heilige tempels be-
schikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens 
in de tegenwoordigheid van God terugkeert en 
dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt. 

HET EERSTE GEBOD dat God aan Adam en 
Eva gaf, had betrekking op hun vermogen om als 
man en vrouw kinderen te krijgen. Wij verklaren 
dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te ver-
menigvuldigen en de aarde te vervullen van 
kracht blijft. Wij verklaren ook dat God geboden 
heeft dat het heilige voortplantingsvermogen 
alleen gebruikt mag worden tussen een man en 
een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. 

W i j VERKLAREN dat de manier waarop het 
sterfelijk leven tot stand komt door God is voor-
geschreven. Wij bevestigen de heiligheid van het 
leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan. 

M A N EN VROUW hebben de plechtige taak om 
van elkaar en van hun kinderen te houden, en 
voor elkaar en hun kinderen te zorgen. 'Kinderen 
zijn een erfdeel des heren' (Psalmen 127:3). 
Ouders hebben de heilige plicht om hun kinde-

ren in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te 
voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoef-
ten, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben 
en helpen, de geboden van God moeten naleven 
en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar 
ze zich ook mogen bevinden. De echtgenoten -
de moeders en vaders - zullen door God verant-
woordelijk worden gehouden voor het nakomen 
van deze verplichtingen. 

H E T GEZIN is door God ingesteld. Het huwelijk 
van man en vrouw is van essentieel belang in zijn 
eeuwige plan. Kinderen hebben er recht op om 
binnen het huwelijk geboren te worden, en te wor-
den opgevoed door een vader en een moeder die 
de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. De 
kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst 
als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan 
ten grondslag liggen. Een geslaagd huwelijk en 
een hecht gezin worden gegrondvest en in stand 
gehouden met de beginselen van geloof, gebed, 
bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, 
werk en gezonde ontspanning. Volgens het god-
delijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde 
en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft 
tot taak te voorzien in de behoeften en de be-
scherming van zijn gezin. De taak van de moeder 
is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. 
Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als 
gelijkwaardige partners met deze heilige taken te 
helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstan-
digheden kunnen individuele aanpassing nood-
zakelijk maken. Andere familieleden behoren zo 
nodig steun te verlenen. 

W i j WAARSCHUWEN degenen die het ver-
bond van huwelijkstrouw schenden, hun partner 
of kinderen misbruiken, of hun plichten in het 
gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God 
rekenschap moeten afleggen. Verder waarschu-
wen wij ervoor dat het verval van het gezin de 
rampen voor personen, gemeenschappen en vol-
ken tot gevolg zal hebben die de profeten van 
vroeger en nu voorzegd hebben. 

W i j DOEN EEN BEROEP op burgers en over-
heidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef 
overal ter wereld om maatregelen te bevorderen 
die erop gericht zijn het gezin als fundamentele 
eenheid van de maatschappij te handhaven en te 
versterken. 
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HET PRIESTERSCHAP 
L e s 1 

Doel: begrijpen wat het priesterschap is en hoe we onze roeping in het 
priesterschap kunnen grootmaken. 

Inleiding 
Laat de klas denken aan het moment waarop ze het priesterschap kre-
gen. Ongetwijfeld was de Geest van de Heer aanwezig toen zij het 
priesterschap ontvingen door oplegging van handen van degenen die 
daartoe de bevoegdheid hadden. Laat de broeders, terwijl ze aan die 
ervaring terugdenken, zich het volgende afvragen: 

• Wat is er die dag eigenlijk met me gebeurd? 

• Ben ik veranderd toen ik het priesterschap had ontvangen? 

• Ben ik nog steeds anders omdat ik het priesterschap draag? 

• Heb ik door mijn priesterschap anderen kunnen helpen? 

• Is mijn hemelse Vader blij met de manier waarop ik het priesterschap 
gebruik? 

Het priesterschap is de macht van God 
'Wanneer wij, als priesterschapsdragers, [handelen] in de naam van de 
Heer, doen we dat in de naam van onze hemelse Vader. Het priester-
schap is de macht waarmee onze hemelse Vader werkt door middel van 
mensen.' (Harold B. Lee, 'Follow the Leadership of the Church', Ensign, 
juli 1973, blz. 98.) 

Het priesterschap is de eeuwige macht en bevoegdheid van God. God 
volbrengt zijn werk door het priesterschap. Door die macht heeft Hij 
alles geschapen, en door die macht bestuurt Hij hemel en aarde. In de 
Parel van grote waarde lezen we dat het priesterschap 'dat in den 
beginne was, ook aan het einde der wereld [zal] zijn' (Mozes 6:7). 

God en Jezus Christus hebben mannelijke leden van de kerk die dat 
waardig zijn de macht van het priesterschap gegeven opdat zij ertoe bij 
kunnen dragen 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens 
tot stand te brengen' (Mozes 1:39). Het priesterschap is daarom het aan 
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de mens gegeven gezag van God om in alles te handelen voor het heil 
van de mensheid. 

Wie het priesterschap dragen, hebben het gezag om namens God te 
handelen. Een profeet van de Heer, president Joseph Fielding Smith, 
heeft tot alle priesterschapsdragers gezegd: 

'Wij zijn de vertegenwoordigers van de Heer, wij vertegenwoordigen 
Hem; Hij heeft ons het gezag gegeven waardoor we de macht hebben 
al het nodige te doen om zowel onszelf als zijn andere kinderen op de 
wereld te redden en te verhogen. 

'Wij zijn afgezanten van de Heer Jezus Christus. Wij hebben de op-
dracht Hem te vertegenwoordigen. Wij krijgen leiding (...) om te doen 
wat Hij zou doen als Hij zelf aanwezig was.' ("Our Responsibilities as 
Priesthood Holders", Ensign, juni 1971, biz. 49.) 

Macht in het priesterschap verkrijgen we door een rechtschapen 
leefwijze 
'Ieder van ons die het priesterschap draagt, heeft het gezag om in naam 
van de Heer te handelen, maar de doeltreffendheid van ons gezag -
of, zo u wilt, de macht die uit dat gezag voortvloeit - hangt af 
van onze manier van leven; zij hangt af van onze rechtschapenheid.' 
(H. Burke Peterson, "Priesthood —Authority and Power", Ensign, 
mei 1976, biz. 33.) 
De Heer heeft ons in de Leer en Verbonden duidelijk gemaakt dat we 
rechtschapen moeten leven om niet alleen over het gezag, maar ook 
over de macht van het priesterschap te beschikken. 

'Ziet, velen zijn geroepen, maar weinigen gekozen. En waarom worden 
zij niet gekozen? 

'Omdat hun hart zozeer op de dingen dezer wereld is gezet en sterk 
naar de eer der mensen streeft, dat zij deze ene les niet leren -

'Dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk met de machten 
des hemels zijn verbonden, en dat de machten des hemels niet bestuurd 
noch aangewend kunnen worden, dan alleen volgens de grondbeginse-
len van gerechtigheid. 

'Dat ze op ons kunnen worden bevestigd is waar, doch wanneer wij het 
ondernemen onze zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele 
eerzucht te bevredigen, of in enige mate van ongerechtigheid bestuur, 
heerschappij over of dwang op de menselijke zielen uit te oefenen, ziet, 
dan onttrekken de hemelen zich. De Geest des Heren is bedroefd, en 
wanneer deze zich heeft teruggetrokken - vaarwel dan het priester-
schap of het gezag van die man' (LV 121:34-37). 

• In deze verzen openbaart de Heer waarom sommige priesterschaps-
dragers het priesterschap niet met macht kunnen uitoefenen. 
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Waarom zouden deze dingen ons afhouden van de macht in het 
priesterschap? 

De bron van de macht van het priesterschap is God. Hij werkt door 
middel van de Heilige Geest. Als we willen dat de Heilige Geest ons 
leidt in het gebruik van het priesterschap, moeten we ons houden aan 
de geboden en leven volgens de normen van het evangelie. Macht in 
het priesterschap verkrijgen we alleen van onze hemelse Vader door 
middel van de Heilige Geest. Met de macht van het priesterschap kun-
nen we het werk van de Heer doen; zonder die macht kunnen we dat 
niet. 

• Toon visueel hulpmiddel 1-a: 'Priesterschapsdragers zalven de 
zieken, net zoals Jezus Christus dat in vroeger tijden deed'. 

'Als wij ons leven erop instellen, kunnen we over een macht beschikken 
die onze hemelse Vader ons gegeven heeft, waardoor we vrede kunnen 
brengen in een gezin dat problemen heeft. We kunnen de macht hebben 
om kinderen te zegenen en troosten, om in de prille ochtend slaap aan 
betraande ogen te brengen. We kunnen de macht hebben om van een 
gezinsavond een vreugdevolle gebeurtenis te maken, de macht om 
de echtgenote die overstuur is tot rust te brengen. We kunnen de macht 
hebben om richting te geven aan een verwarde en kwetsbare tiener. 
We kunnen de macht hebben om een dochter te zegenen voordat 
ze haar eerste afspraakje heeft, of voor haar tempelhuwelijk, of om een 
zoon te zegenen voordat hij op zending of naar de universiteit gaat. 
Jonge broeders, we kunnen de macht hebben om een halt toe te roepen 
aan de slechte gedachten van jongens die lelijke praatjes verkopen. 
We kunnen de macht hebben om de zieken te genezen en de eenzamen 
te vertroosten. Dat zijn enkele belangrijke doelen van het priester-
schap.' (H. Burke Peterson, "Priesthood—Authority and Power", 
Ensign, mei 1976, biz. 33.) 

• Laat de aangewezen priesterschapsdrager vertellen over zijn 
ervaringen met de macht van het priesterschap. 

Macht in het priesterschap ontwikkelen 
Macht in het priesterschap kunnen we op de volgende manieren ont-
wikkelen: 

Ernaar verlangen 
Eerst moeten we het verlangen hebben om macht in het priesterschap 
te ontwikkelen. In de Schriften staat dat de mens van de Heer ontvangt 
overeenkomstig zijn verlangen. (Zie Alma 29:4; LV 4:3; LV 6:8; 
LV 7:1-3.) 

Rechtschapen leven 
We moeten ernaar streven alle geboden van onze hemelse Vader na te 
leven. Door rechtschapen te leven, kunnen we de Heilige Geest steeds 
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1-a: Priesterschapsdragers zalven de zieken, net zoals Jezus Christus dat in vroeger 
tijden deed. (Carl Bloch, Christus geneest de blinde. Met toestemming 

van het Nationaal Historisch Museum in Kasteel Frederiksborg in Hillerod.) 
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bij ons hebben, en dan zal Hij ons ertoe brengen te doen wat we beho-
ren te doen. (Zie 2 Nephi 32:5.) Een rechtschapen leven leiden houdt 
ook in dat we leren onze gedachten, woorden en daden onder controle 
te houden. 

Nederig zijn 
'Ja, wie zich waarlijk vernedert en zich bekeert van zijn zonden en 
volhardt tot het einde, die zal worden gezegend' (Alma 32:15). We 
behoren bereid te zijn om de raad van onze priesterschapsleiders op te 
volgen en hun opdrachten uit te voeren, we behoren bereid te zijn om 
het nodige te doen voor het welzijn van anderen, te luisteren naar de 
aanwijzingen van de Geest en die op te volgen. Andere manieren om 
onze nederigheid te laten zien, zijn: (1) eerlijk de rechtschapen 
verlangens van gezinsleden in overweging nemen, ook als ze niet 
precies met onze verlangens overeenstemmen; (2) luisteren - zelfs 
naar het kleinste kind; (3) het welzijn van ons gezin stellen boven ons 
eigen gemak; en (4) dusdanig onze stem gebruiken dat die altijd 
uitdrukking geeft aan onze liefde en zorg voor anderen. 
Studeren 
We behoren de Schriften te bestuderen en erover na te denken. Alleen 
door zelf de Schriften te bestuderen, kunnen we Gods wil leren kennen 
en het evangelie naleven. Ook moeten we onze priesterschapslessen 
bestuderen om op de hoogte te zijn van onze plichten als priester-
schapsdragers. President George Albert Smith heeft gezegd: 'Allereerst 
is het uw plicht te weten te komen wat de Heer wil en dan door de 
macht en de kracht van zijn heilig priesterschap uw roeping [zo] groot 
te maken (...) dat de mensen u graag volgen.' (Conference Report, april 
1942, blz. 14.) 

Bidden 
We moeten onze hemelse Vader vragen wat Hij wil dat we doen. We be-
horen altijd te bidden om leiding om ons priesterschap goed te gebrui-
ken. Over de macht van het gebed heeft president Gordon B. Hinckley 
gezegd: 'Gebed maakt ten behoeve van ons de machten van de hemel 
los. Het gebed is het grote geschenk dat onze hemelse Vader ons heeft 
gegeven waardoor we Hem kunnen benaderen en in de naam van 
Jezus Christus met Hem kunnen spreken. Zorg dat u steeds een gebed 
in uw hart heeft. U kunt het niet alleen. U kunt niet in uw eentje uw 
potentieel waarmaken. U heeft de hulp van de Heer nodig.' (Teachings 
of Gordon B. Hinckley [1997], blz. 470.) 

Anderen liefde geven 
Jezus Christus heeft ons geleerd dat de macht van het priesterschap 
gebaseerd is op liefde en dat we van iedereen moeten houden. 
(Zie LV 121:41-42, 45-46.) Liefde begint in het gezin. We moeten hou-
den van onze vrouw en kinderen en moeten bezorgd zijn over hun wel-
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zijn. We kunnen onze liefde voor onze gezinsleden onder andere tonen 
door ons priesterschap te gebruiken om ze te leiden en te zegenen. 

Het priesterschap gebruiken om ons gezin te zegenen en te sterken 
Als we het priesterschap gebruiken, zijn we een voorbeeld voor andere 
priesterschapsdragers, voor de wereld, en vooral voor ons gezin. Als 
onze gezinsleden ons het priesterschap zien gebruiken, weten ze dat 
we dienstknechten zijn van de Heer en zullen ze bij ons komen als ze 
hulp nodig hebben. Het stemt treurig te moeten bedenken dat sommige 
gezinnen nooit zullen weten welke zegeningen hun ten deel kunnen 
vallen als vaders en zoons hun priesterschap gebruiken voor het wel-
zijn van hun gezin. 

Het priesterschap kan veel invloed hebben op het gezin. President 
David O. McKay heeft gezegd: 'Een gezin verandert als de man het 
priesterschap draagt en eert.' ('Priesthood', Instructor, oktober 1968, 
blz. 378.) 

• Hoe bent u of hoe is uw gezin gezegend door het priesterschap? 

Tot slot 
'We moeten allemaal beseffen dat niets ter wereld machtiger is dan het 
priesterschap van God.' (N. Eldon Tanner, 'Are You Taking Your Priest-
hood for Granted?' Ensign, mei 1976, blz. 41.) 

President N. Eldon Tanner heeft aan de hand van het volgende verhaal 
uitgelegd hoe belangrijk het is dat we het priesterschap waardig zijn: 

'Toen ik bisschop was, had ik zes jongens in mijn wijk die oud genoeg 
waren om tot ouderling te worden geordend. Ik kon er maar vijf aanbe-
velen, omdat een van hen nog niet zover was. We hadden er diverse 
keren over gesproken, en hij had tegen mij gezegd: "Ik ben het niet 
waardig." Hij had er een vervelend gevoel over, maar toch verwachtte 
hij niet dat ik hem zou aanbevelen. (...) Zijn oom kwam naar me toe en 
zei: "U gaat die jongen toch zeker niet achterstellen bij zijn vijf vrienden 
die wel vooruitgang maken?" Hij drong erop aan dat ik de jongen toch 
zou aanbevelen. Hij zei: "Als u dat niet doet, jaagt u hem de kerk uit." 

'Ik legde die man uit: "Het priesterschap is het allerbelangrijkste wat 
we deze jongen kunnen geven. We verlenen het priesterschap niet zom-
aar. (...) De jongen en ik begrijpen elkaar, en hij is nog niet zover dat hij 
tot ouderling geordend kan worden.' En hij kreeg geen aanbeveling. 

'Een paar jaar later, toen ik een algemene conferentie bijwoonde, (...) 
kwam er een jongeman naar me toe en zei: "President Tanner, mis-
schien herinnert u zich mij niet meer. Ik ben de jongen die u geen aan-
beveling gaf om tot ouderling te worden geordend." Hij stak zijn hand 
uit en zei: "Ik wil u daarvoor bedanken. Ik ben nu bisschop in Califor-
nië. Als u mij had aanbevolen toen ik het niet waardig was, had ik de 
waarde van het priesterschap waarschijnlijk nooit gezien en ook niet 
wat er van een priesterschapsdrager verwacht wordt. En ik zou zeker 
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geen bisschop geworden zijn.'" ('Priesthood Responsibilities', Ensign, 
juli 1973, blz. 94.) 

We moeten allemaal leren 'dat de rechten van het priesterschap onaf-
scheidelijk met de machten des hemels zijn verbonden, en dat de mach-
ten des hemels niet bestuurd noch aangewend kunnen worden, 
dan alleen volgens de grondbeginselen van gerechtigheid' (LV 121:36). 
Om macht van God te ontvangen, moeten we dat waardig worden. 

We behoren altijd in gedachten te houden dat we Gods gezag en macht 
dragen en dat we Hem vertegenwoordigen. Als we het priesterschap 
aanwenden, moeten we ons afvragen: 'Wat zou Jezus Christus in deze 
situatie van mij verwachten? Doe ik wat Hij van mij verwacht?' 

Opdracht 
Neem u vast voor om de instructies in dit lesboek voor de priester-
schap zorgvuldig te bestuderen en de opdrachten van elke les uit te 
voeren. Als u dat doet, zult u macht in het priesterschap ontwikkelen, 
dichter bij onze hemelse Vader komen en anderen beter kunnen helpen. 

Aanvullende tekst 

• LV 107:1-14 (verschillen tussen het Melchizedeks en het Aaronisch 
priesterschap) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Bestudeer hoofdstuk 13, 'Het priesterschap', en 14, 'Priesterschaps-
organisatie' in het boek Evangeliebeginselen. 

2. Bestudeer LV 121:34-46. 

3. Laat een priesterschapsdrager vertellen over een gebeurtenis in zijn 
leven waaruit de macht van het priesterschap blijkt. 

4. Vraag alle broeders om elke week hun Schriften mee te brengen 
en te zorgen dat ze in elke les bepaalde teksten kunnen voorlezen 
en markeren. 

5. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen 
te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen.aan een van 
deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan' 
(Matteüs 25:40). 
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HET PRIESTERSCHAP 
VANAF ADAM TOT 
DE HERSTELLING 

L e s 2 

Doel: begrijpen dat het priesterschap dat we hebben ontvangen het-
zelfde priesterschap is dat aan Adam en door de eeuwen heen aan 
andere rechtschapen mannen gegeven is. 

Inleiding 
Adam was de eerste man die het priesterschap droeg. Dat betekent 
dat God hem het gezag gaf om zijn gezinsleden leiding te geven en 
de verordeningen te verrichten die zij nodig hadden om bij Hem terug 
te keren. Hij was ook de eerste profeet die de sleutels van het presi-
dentschap ontving, of het gezag om Gods kerk op aarde te leiden. 
Met dat gezag heeft hij vele mannen het priesterschap gegeven en hun 
geleerd hoe ze het moesten gebruiken. Sinds Adam zijn alle presiden-
ten van de kerk met datzelfde gezag bekleed. 

• Toon visueel hulpmiddel 2-a: 'Het priesterschap in alle generaties'. 
Leg uit dat het overzicht verdeeld is in zeven perioden die bedelin-
gen genoemd worden. Lees de definitie van bedeling voor die in het 
overzicht staat. Leg uit dat we niet weten hoeveel bedelingen van 
het evangelie er geweest zijn, maar dat deze zeven enkele van de 
belangrijkste voorstellen. Wijs op de desbetreffende afdeling als die 
bedeling in de les wordt genoemd en lees, als daar tijd voor is, de 
tekst voor die bij elke plaat hoort. 

De bedeling van Adam 

• Wijs op visueel hulpmiddel 2-a, 'Het priesterschap in alle generaties'. 
Wijs de afbeelding van de bedeling van Adam aan en lees Leer en 
Verbonden 107:40-41 voor zoals op het overzicht staat aangegeven. 

Kort nadat Adam en Eva uit de hof van Eden waren verdreven, ver-
scheen hun een engel die hun onderwees in het evangelie. (Zie Mozes 
5:6-9.) Ook werd de kerk georganiseerd en Adam werd in water ge-
doopt op dezelfde manier als wij nu moeten dopen. (Zie Mozes 6:64-65.) 
Daarna werd het priesterschap aan Adam gegeven, zodat hij de be-
voegdheid had om alle evangelieverordeningen voor zijn gezin te ver-
richten. Met die bevoegdheid doopte hij veel van zijn gezinsleden en 
droeg hij het priesterschap over aan de zoons die rechtschapen waren. 
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Alle mensen hebben keuzevrijheid. Met die keuzevrijheid hebben som-
mige kinderen van Adam ervoor gekozen de geboden te overtreden. 
Toen grotere aantallen van hen die keuze maakten en zich van de waar-
heid afkeerden, begonnen zij Vleselijk, natuurlijk en duivels te worden' 
(Mozes 5:12-13). Wanneer een dergelijke verwijdering van de waarheid 
zich voordoet, noemen we dat een periode van afval. 

De bedeling van Henoch en Noach 
Adam en degenen die zich aan de geboden hielden, verkondigden deze 
mensen het evangelie en probeerden hen tot bekering te brengen. De 
meeste mensen bekeerden zich niet, maar degenen die dat wel deden, 
sloten zich aan bij de profeet Henoch en werden Zion genoemd. In de 
Schriften staat: 'Henoch en al zijn volk wandelden met God (...) en het 
geschiedde dat Sion er niet meer was, want God ontving het in zijn 
eigen schoot' (Mozes 7:69). 

• Wijs op de plaat van de bedeling van Henoch op het overzicht en lees 
Leer en Verbonden 107:48,53 voor. 

Toen Henoch en het volk van Zion van de aarde waren weggenomen, 
nam het aantal goddeloze mensen sterk toe. De Heer stuurde de pro-
feet Noach om hen te waarschuwen en tot bekering te roepen. Noach 
zei dat de goddeloze mensen, als ze zich niet zouden bekeren, door 
een grote watervloed van de aarde gevaagd zouden worden. Maar de 
gezinsleden van Noach waren de enigen die naar hem luisterden en 
de geboden naleefden. De zondvloed waarvoor Noach gewaarschuwd 
had, kwam en zijn gezinsleden en hij waren de enigen die het over-
leefden. 

• Wijs de afbeelding van de bedeling van Noach op het overzicht aan 
en lees Mozes 8:19-20 voor. 

Het priesterschap na de zondvloed 
Na de zondvloed verleende Noach het priesterschap aan zijn rechtscha-
pen kinderen en kleinkinderen. Een rechtschapen man die na Noach 
leefde en het priesterschap ontving, was Melchizedek. Melchizedek 
leefde zo rechtschapen dat het priesterschap naar hem genoemd is. 
(Zie LV 107:2-4, waarin ook wordt uitgelegd dat het priesterschap 
genoemd is naar Melchizedek om te voorkomen dat de naam van de 
Heer te veelvuldig gebruikt wordt.) Melchizedek ordende Abraham 
tot het priesterschap en Abraham ordende weer anderen. Zo is het 
Melchizedeks priesterschap doorgegeven tot aan de tijd van Mozes. 

• Wijs op de afbeelding van de bedeling van Abraham op het overzicht 
en lees Leer en Verbonden 84:14 voor. 
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Het Melchizedeks priesterschap wordt van Israël afgenomen 
Abraham verleende het priesterschap aan zijn zoon Isaak, en Isaak ver-
leende het aan zijn zoon Jakob. Jakobs naam werd veranderd in Israël, 
en vanaf die tijd werden Jakobs nakomelingen de kinderen van Israël 
genoemd. 

In de tijd van Mozes bood de Heer de kinderen van Israël, nadat Hij 
hen uit Egypte had geleid, de volheid van zijn evangelie aan. Zij ver-
wierpen dat echter, en daarom nam de Heer hun het Melchizedeks 
priesterschap en de hogere verordeningen van het evangelie af. Zij hiel-
den wetten over die de stoffelijke of tijdelijke handelingen van de men-
sen regelden. Die wetten werden bediend door de Aaronische priester-
schap (genoemd naar de broer van Mozes, Aaron). De meeste van die 
wetten zijn te vinden in de boeken Exodus, Leviticus en Deuterono-
mium in het Oude Testament. Ze waren niet bedoeld als vervanging 
van de volheid van het evangelie, maar ze werden gegeven als een 
manier om de kinderen van Israël voor te bereiden om later het evange-
lie in zijn volheid na te leven. 

Hoewel het Melchizedeks priesterschap van Israël als volk was afgeno-
men, was het niet voor altijd van de aarde weggenomen. Tussen de tijd 
van Mozes en de komst van Jezus Christus waren er diverse profeten 
die het Melchizedeks priesterschap droegen. Een aantal van die profe-
ten waren Elia, Jesaja, Jeremia, Lehi, Daniël en Ezechiël. 

• Wijs op het overzicht van de Mozaïsche bedeling en lees Leer en 
Verbonden 84:6,19-27 voor. 

Het priesterschap in de tijd van Jezus 
Toen Jezus op aarde kwam, herstelde Hij het evangelie in zijn volheid. 
Hij droeg de sleutels, of het volledige gezag, van het priesterschap 
en ordende daarom de apostelen (Matteüs 10:1-4) en de zeventigen 
(Lucas 10:1). Hij organiseerde zijn kerk onder zijn volgelingen, en toen 
Hij ten slotte de aarde verliet, kregen de apostelen het gezag om ande-
ren te ordenen tot de verschillende ambten in het priesterschap. 
(Zie Handelingen 14:23.) Zo werd het priesterschap doorgegeven en 
bleef het de grondslag van de kerk van Jezus Christus. 

• Verwijs naar het overzicht en lees Matteüs 16:19; Hebreeën 5:5-10; 
en 3 Nephi 11:19-22; 12-1 voor. 

De grote afval 
Enige tijd nadat Jezus ten hemel was opgevaren, bleef de kerk de waar-
heid verkondigen, en werden mensen uit vele steden lid van de kerk. 
Maar na verloop van tijd weigerden sommigen die lid van de kerk 
waren geworden zich te houden aan de wetten en de verordeningen 
van het evangelie, en veranderden die naar hun eigen denkwijze. Veel 
leden, ook de apostelen en andere priesterschapsleiders, werden ver-
volgd en gedood. Omdat die mannen waren gedood en anderen van de 
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waarheid afdwaalden, verloor de kerk het gezag van het priesterschap. 
Na verloop van tijd was het priesterschap niet meer in de kerk. 

Vele eeuwen lang was de volheid van het evangelie niet op aarde. 
De kerken die gedurende de grote afval gesticht werden, hadden 
het priesterschap niet. Als gevolg daarvan konden ze geen leiding 
van God ontvangen of de verlossende verordeningen verrichten. 
Zoals Jesaja gezegd had, zouden ze de wetten overtreden, de inzetting 
ontduiken en het eeuwig verbond verbreken. (Zie Jesaja 24:5). 

De herstelling van het priesterschap 
Op een goede dag in de lente van 1820 bad een jongeman, Joseph 
Smith, tot God en vroeg bij welke kerk hij zich moest aansluiten. In 
antwoord op zijn gebed verschenen God, de Vader, en zijn Zoon Jezus 
aan hem. Jezus zei dat hij zich bij geen enkele kerk moest aansluiten. 
Hij zei: 'Zij genaken Mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich 
verre van Mij; zij onderwijzen leringen die geboden van mensen zijn, 
hebbende een gedaante van godzaligheid, maar zij verloochenen de 
kracht ervan' (Geschiedenis van Joseph Smith 1:19). 

Door middel van Joseph Smith heeft de Heer zijn ware kerk op aarde 
teruggebracht en heeft Hij alle nodige beginselen en verordeningen van 
zijn evangelie hersteld. Daarom gaf de Heer aan Joseph Smith het heilig 
priesterschap, dat door de eeuwen heen door Adam en andere recht-
schapen mannen was gedragen. In deze tijd hebben wij dat priester-
schap, en de Heer heeft beloofd dat het priesterschap in deze bedeling, 
de bedeling van de volheid der tijden, niet meer weggenomen zal wor-
den. Het zal hier zijn als Christus naar de aarde terugkeert. 

• Verwijs naar de plaat van de bedeling van de volheid der tijden op 
het overzicht en lees Leer en Verbonden 13; 201; 27:8,12-13. 

Tot slot 

• Toon visueel hulpmiddel 2-b: 'Mannen ontvangen door handopleg-
ging het priesterschap van degenen die het gezag van God hebben 
ontvangen'. 

Het priesterschap dat wij in deze tijd dragen is, hetzelfde priesterschap 
dat aan Adam en door de eeuwen heen aan andere profeten werd gege-
ven. Het is de macht en het gezag van God, en wij zijn zijn vertegen-
woordigers op aarde. Omdat we zijn vertegenwoordigers zijn, hebben, 
we de macht om ertoe bij te dragen dat wijzelf, onze gezinsleden en de 
leden van de kerk bij God terugkeren. Als we toestemming hebben van 
de bisschop of de gemeentepresident, kunnen we onze kinderen dopen, 
hun de gave van de Heilige Geest verlenen en onze zoons ordenen tot 
het priesterschap. Op deze en nog andere manieren kan het priester-
schap ons en anderen vreugde brengen. 
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2-b: Mannen ontvangen door handoplegging het priesterschap van degenen 
die het gezag van God hebben ontvangen. 
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Opdrachten 
Spreek met uw gezin over het priesterschap. Bedenk manieren waarop 
u uw zoons kunt helpen om het ontvangen van het priesterschap waar-
dig te zijn. 

Doop en bevestig uw kinderen en orden uw zoons tot het priesterschap 
als u daartoe het gezag bezit en de juiste tijd daarvoor is aangebroken. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Bestudeer hoofdstuk 14, 'Priesterschapsorganisatie' in het boek 
Evangeliebeginselen. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om verhalen uit de les te vertellen 
en teksten of citaten voor te lezen. 

15 



DE HERSTELLING 
VAN HET 

PRIESTERSCHAP 
L e s 3 

Doel: inzicht krijgen in de herstelling van het heilig priesterschap dat 
na de tijd van Christus van de aarde werd weggenomen. 

Inleiding 
Als priesterschapsdragers dragen we hetzelfde gezag dat God in het 
verleden aan zijn dienstknechten gaf. 

• Toon visueel hulpmiddel 3-a: 'Christus ordende twaalf apostelen en 
gaf hun de sleutels van het priesterschap.' 

Hieronder vindt u enige verordeningen die we met het priesterschap 
kunnen verrichten: 

• Dopen, zoals Johannes de Doper en de Nephieten dat deden. 
(Zie Matteüs 3:15-17 en 3 Nephi 11:19-26.) 

• Het avondmaal bedienen, zoals Jezus dat deed. (Zie Lucas 22:19-20.) 

• De Heilige Geest verlenen, zoals Paulus en de Nephieten dat deden. 
(Zie Handelingen 19:5-6 en 3 Nephi 18:37.) 

• Zieken genezen, zoals Petrus dat deed. (Zie Handelingen 3:1-8.) 

Die priesterschapsverordeningen zijn in het verleden door veel getrou-
we priesterschapsdragers verricht. Wij kunnen in deze tijd priester-
schapsplichten verrichten omdat Gods priesterschap weer op aarde is. 
Mannen in de kerk die het waardig zijn, hebben hetzelfde priesterschap 
gekregen dat zijn dienstknechten vanouds droegen. 

De grote afval en de herstelling 
Zoals we in les 2 besproken hebben, vond er na de tijd van Christus een 
grote afval plaats. Dat betekent dat door de goddeloosheid van de mens 
het priesterschap en de meeste leringen van Jezus Christus veranderd 
werden of verloren gingen. Veel belangrijke profeten hadden voorzegd 
dat de tijd zou aanbreken dat de mensen de waarheid uit het oog zou-
den verliezen. Één zo'n profeet was Jesaja. Over de afval heeft hij 
gezegd: 'Zij [hebben] de wetten overtreden, de inzettingen ontdoken, 
het eeuwig verbond verbroken' (Jesaja 24:5). Jesaja's profetie is in ver-

16 



3-a: Christus ordende twaalf apostelen en gaf hun de sleutels van het priesterschap. 

17 



Les 1 

vulling gegaan. Als gevolg van overtreding is na de tijd van Christus 
de ware orde van het priesterschap van de aarde weggenomen. De 
mensen in het Boek van Mormon waren enige tijd de enigen die zich in 
de zegeningen van het priesterschap konden verheugen, maar uiteinde-
lijk verloren ook zij de waarheid uit het oog. Als gevolg van die afval 
konden de mensen op aarde het ware evangelie en de verlossende ver-
ordeningen van het priesterschap niet langer ontvangen. 

Onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen bij Hem terugkomen. Daar-
om was het noodzakelijk dat Hij het priesterschap, de verordeningen 
daarvan en alle andere waarheden die nodig zijn om bij Hem terug te 
keren, herstelde. 

Veel profeten hebben naar de herstelling uitgekeken. Jesaja heeft bij-
voorbeeld geprofeteerd over een tijd waarin de Heer 'wonderlijk met 
dit volk [zou] handelen, wonderlijk en wonderbaar' (Jesaja 29:13-14). 
Ook Petrus heeft de tijd 'van wederoprichting der dingen' voorzegd 
(Handelingen 3:19-21). Herstelling betekent dat er iets teruggebracht 
wordt dat is weggenomen of verloren gegaan. Het priesterschap en het 
evangelie moesten hersteld worden, anders zou de mensheid verloren 
zijn geweest. Die herstelling begon in 1820 toen God, de Vader, en de 
Heer Jezus Christus Zich aan Joseph Smith openbaarden. 

Joseph Smith en de herstelling van het priesterschap 
Joseph Smith was een van de 'edele en grote' geestkinderen van onze 
hemelse Vader. Net als Abraham is hij, voordat hij op de aarde kwam, 
gekozen voor een heel belangrijke zending. (Zie Abraham 3:22-23.) 
Als gevolg daarvan was de zending van Joseph Smith bij veel vroegere 
profeten bekend. Zowel Jozef van Egypte, zoon van Jakob, en Lehi, 
profeet in het Boek van Mormon, wisten van Joseph Smith en zijn zen-
ding. Lehi sprak met zijn zoon Jozef over een profetie die Jozef van 
Egypte gedaan had over een profeet in de laatste dagen die ook Jozef 
zou heten. 

• Lees 2 Nephi 3:6-15. 

Joseph Smith begon zijn zoektocht naar de waarheid al heel jong. Toen 
hij nog maar veertien was, ging hij naar het bos en vroeg God bij welke 
kerk hij zich moest aansluiten. Als gevolg van dat gebed verschenen 
God en Jezus Christus aan hem en gaven hem aanwijzingen. Drie jaar 
later, in 1832, verscheen de engel Moroni aan Joseph Smith en vertelde 
hem over het Boek van Mormon. Uiteindelijk gaf Moroni dat heilige 
verslag over de vroegere bewoners van Amerika aan Joseph. Met Gods 
hulp was Joseph in staat het verslag te vertalen. Door het Boek van 
Mormon en de openbaringen die Joseph kreeg, werden veel waarheden 
hersteld die tijdens de afval verloren waren gegaan. 

Maar de herstelling van de waarheid over God en zijn leringen was niet 
genoeg. Joseph Smith werd geboren toen het priesterschap niet op 
aarde was. Omdat hij zijn zending niet zonder het priesterschap kon 
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vervullen, was het noodzakelijk dat het priesterschap hersteld en aan 
hem verleend werd door degenen die de sleutels, of het gezag, hadden 
om hem te ordenen. In 1838 schreef Joseph Smith het volgende over de 
manier waarop hij en Oliver Cowdery het Aaronisch priesterschap ont-
vingen. 

• Toon visueel hulpmiddel 3-b: 'Het Aaronisch priesterschap en het 
Melchizedeks priesterschap werden hersteld op de oevers van de 
rivier de Susquehanna.' 

'Wij waren nog steeds bezig met het vertaalwerk, toen wij de volgende 
maand (mei 1829) op zekere dag het bos in gingen om te bidden en de 
Heer om inlichtingen te vragen aangaande de doop tot vergeving der 
zonden, die wij bij het vertalen der platen vermeld vonden. Toen wij in 
gebed verzonken waren en de Heer aanriepen, daalde er in een wolk 
van licht een hemelse boodschapper neer, en onder oplegging van zijn 
handen ordende hij ons tot (...) het priesterschap van Aaron. 

'(...) De boodschapper die ons bij deze gelegenheid bezocht en dit 
priesterschap aan ons verleende, zei dat zijn naam Johannes de Doper 
was, dezelfde die in het Nieuwe Testament Johannes de Doper wordt 
genoemd, en dat hij handelde op aanwijzing van Petrus, Jakobus en 
Johannes, die de sleutels droegen van het Melchizedeks priesterschap, 
welk priesterschap, naar hij zei, te bestemder tijd aan ons zou worden 
verleend. (...) Het was 15 mei 1829 dat wij onder de handen van deze 
boodschapper werden geordend, en elkaar doopten.' (Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:68-72; zie ook LV 13.) 

Later in datzelfde jaar, 1829, kregen Joseph Smith en Oliver Cowdery 
het Melchizedeks priesterschap. De vroegere apostelen Petrus, Jakobus 
en Johannes verschenen aan hen, legden hun handen op hun hoofd en 
ordenden hen. (Zie LV 27:12.) Zo ontving Joseph Smith zowel het Aaro-
nisch als het Melchizedeks priesterschap. Het gezag van het priester-
schap was hersteld: degenen die het in vroeger tijden droegen, hadden 
de macht van God op aarde teruggebracht. 

Het Aaronisch priesterschap 
Het Aaronisch priesterschap is 'een toevoeging (...) aan het hogere of 
Melchizedekse Priesterschap' (LV 107:14). Het is genoemd naar Aaron, 
de broer van Mozes, omdat het op hem en op zijn nakomelingen beves-
tigd werd. Broeders die het Aaronisch priesterschap dragen, hebben de 
bevoegdheid om verordeningen te bedienen als de doop en het inzege-
nen en ronddienen van het avondmaal. (Zie LV 107:13-14, 20.) 

'Door het Aaronisch priesterschap moeten de broeders die het dragen -

'Bekeerd worden tot het evangelie van Jezus Christus en volgens die 
leringen leven. 

'Hun priesterschapsroepingen grootmaken. 
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'Zinvol dienstbetoon verlenen. 

'Zich erop voorbereiden het Melchizedeks priesterschap te 
ontvangen. 

'Zich erop voorbereiden een voltijdzending te vervullen. 

'Zo leven dat zij het waardig zijn tempelverbonden te sluiten en een 
goede echtgenoot en vader zullen zijn. 

'Wanneer een man het Aaronisch priesterschap ontvangt, wordt hij tot 
een ambt in dat priesterschap geordend. De ambten zijn: diaken, leraar 
en priester. Broeders die hetzelfde ambt dragen, zijn in een quorum 
georganiseerd. Ieder quorum wordt gepresideerd door een president 
die de leden hun plichten leert en de onderlinge broederschap aanmoe-
digt.' (Leidraad voor de priesterschapsleider [1992].) 

Het Aaronisch priesterschap is een voorbereidend priesterschap. Het 
is een voorbereiding voor het bedienen van de zegeningen van het 
Melchizedeks priesterschap en geeft de Aaronisch- priesterschapsdra-
gers de ervaring die zij nodig hebben om het Melchizedeks priester-
schap te ontvangen. 

• Wat kunnen Aaronisch-priesterschapsdragers doen om zich voor te 
bereiden op het ontvangen van het Melchizedeks priesterschap? Hoe 
kunnen Melchizedeks-priesterschapsdragers hen daarbij helpen? 

Het Melchizedeks priesterschap 
Het Melchizedeks priesterschap is genoemd naar Melchizedek, die 
leefde in de tijd van de profeet Abraham uit het Oude Testament. Vóór 
zijn tijd werd dat het Heilig Priesterschap naar de orde van de Zoon 
van God genoemd. Maar om te veelvuldig gebruik van de naam van 
God te vermijden, kreeg de kerk in die tijd instructie om het priester-
schap naar Melchizedek te noemen omdat 'Melchizedek zulk een groot 
hogepriester was'. (Zie LV 107:1-6.) 

In de Leer en Verbonden wordt geopenbaard dat het Melchizedeks 
priesterschap alle ambten in de kerk mag presideren. Broeders die het 
Melchizedeks priesterschap dragen, hebben de bevoegdheid die nodig 
is om de kerk te leiden en toezicht te houden op de verkondiging van 
het evangelie. Zij hebben ook de bevoegdheid om wijken, gemeenten, 
ringen en zendingsgebieden te presideren. Er bestaat geen hoger gezag 
of priesterschap. Bovendien heeft dit priesterschap het gezag om alle 
geestelijke verordeningen te bedienen die we nodig hebben om bij onze 
hemelse Vader terug te keren. (Zie LV 107:8-19.) 

Een aantal machten en plichten van de Melchizedekse priesterschap 
zijn -
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De gave van de Heilige Geest verlenen. 

Mannen die dat waardig zijn, ordenen tot Melchizedeks-priester-
schapsdrager. 

Tempelwerk verrichten voor de levenden en de doden. 

Zieken zalven. 

Zorgen voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van alle mensen. 

De ambten van ouderling, hogepriester, patriarch, zeventig en apostel 
verschillen alleen met betrekking tot hun specifieke plichten. Melchize-
deks-priesterschapsdragers kunnen alle taken van de Aaronische pries-
terschap vervullen omdat de taken van de Aaronische priesterschap 
onderdeel zijn van die van de Melchizedekse priesterschap. Door het 
Melchizedeks priesterschap bereiden we onszelf en anderen voor om 
eens het hemels koninkrijk binnen te gaan. 

• Laat de broeders vertellen in welke zegeningen zij zich mogen ver-
heugen omdat het priesterschap hersteld is. Vraag hun ook na te den-
ken over de vraag hoe ze nog meer profijt kunnen hebben van alle 
zegeningen die ons door het priesterschap ter beschikking staan. 

Tot slot 
Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd: 'God heeft opnieuw vanuit 
de hemel gesproken. Het priesterschap en het gezag om in zijn naam te 
handelen is na eeuwen van duisternis op aarde hersteld. We hebben de 
volheid van het eeuwig evangelie met alle daaraan verbonden verlos-
sende beginselen.' (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], blz. 113.) 

Als het priesterschap niet op aarde was, konden we Gods werk niet doen 
en kon de ware kerk niet bestaan. Als gevolg daarvan zou niemand 
eeuwig leven kunnen verwerven. Eeuwig leven komt alleen toe aan 
degenen die leven volgens de beginselen en verordeningen van het 
evangelie, en de verordeningen van het evangelie kunnen zonder het 
priesterschap niet verricht worden. Omdat het priesterschap de macht 
van God is en niet van de mens, kan de mens zichzelf het priesterschap 
niet geven. Ook kan hij het niet op anderen bevestigen als hij het niet 
door het juiste gezag ontvangen heeft. (Zie LV 42:11.) Om die redenen 
is het priesterschap door hemelse boodschappers hersteld en op Joseph 
Smith bevestigd. In deze tijd is het priesterschap in de ware kerk van 
Jezus Christus, die hersteld is om het werk van de Heer uit te voeren 
voor het welzijn van de hele mensheid. (Zie LV 84:17.) 

Elk mannelijk lid van de kerk dat het priesterschap van God heeft 
ontvangen, heeft de grote taak om zichzelf, zijn gezin en alle mensen 
om zich heen van de zegeningen van het eeuwig leven te laten 
genieten. 
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Opdrachten 
Zorg dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden en plichten van 
uw priesterschap. Dat kunt u doen door in de Schriften te lezen, 
te vasten en te bidden, uw lesboek voor de priesterschap te bestuderen 
en instructies van uw priesterschapsleiders te ontvangen. 

Voer uw taken in het priesterschap zo goed mogelijk uit en streef altijd 
naar verbetering. 

Steun degenen die boven u gesteld zijn en zorg dat u zich geen macht 
of gezag aanmatigt dat u niet gegeven is. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees Leer en Verbonden 13; 20; 84; 107; 121; en 124 voor meer inzicht 
in het priesterschap. 

2. Bestudeer hoofdstuk 14 'Priesterschapsorganisatie' en hoofdstuk 17 
'De kerk van Jezus Christus in deze tijd' in het lesboek Evangelie-
beginselen. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om verhalen uit de les te vertellen 
of teksten en citaten voor te lezen. 
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HET PRIESTERSCHAPS-
QUORUM 

L e s 4 

Doel: begrijpen op welke manieren priesterschapsquorums personen, 
gezinnen en de kerk behulpzaam kunnen zijn. 

Inleiding 
Begin de les met 'Wij gaan voort, steeds voort' (lofzang 164; of Evangelie-
beginselen, blz. 318). 

Als priesterschapsdragers hebben we de vrijheid en de verantwoorde-
lijkheid om veel uit eigen beweging te doen zonder daartoe van leiders 
van de kerk opdracht te hebben gekregen. (Zie LV 58:26-29.) We kun-
nen ons werk doen; we kunnen voor onze gezinsleden zorgen; we kun-
nen gehoorzaam zijn en veel goeds doen voor onszelf, ons gezin en an-
deren. Maar we moeten wel allemaal erkennen dat we van tijd tot tijd 
hulp van iemand anders nodig hebben. We kunnen vast komen zitten 
in de modder, zo ziek zijn dat we geen hulp kunnen inroepen, diepbe-
droefd zijn door de ongehoorzaamheid van een kind, of ontmoedigd 
omdat het lijkt of niemand iets om ons geeft. Het volgende verhaal laat 
zien hoe belangrijk het is dat we anderen om hulp vragen als we hulp 
nodig hebben: 

Eens op een dag was een boer net van plan zijn hooi binnen te halen 
toen hij een zware onweersbui zag naderen. Als hij het hooi niet in de 
schuur had voordat de bui losbarstte, zou het verloren zijn. Hij had on-
middellijk hulp nodig. Hij vroeg het aan zijn buren en zij hielpen hem 
met het binnenhalen van het hooi voordat de regen het kon beschadi-
gen. Met hun hulp kon hij zijn oogst redden. 

Zo moeten wij ook niet bang zijn anderen om hulp te vragen als 
we persoonlijke of gezinsproblemen hebben die we zelf niet kunnen 
oplossen. 

• Wie zouden we in tijd van nood om hulp kunnen vragen? 

De omschrijving en het doel van priesterschapsquorums 
Een priesterschapsquorum is een georganiseerde groep broeders die 
dezelfde functie in het priesterschap bekleden. In sommige units van 
de kerk waar weinig mannen zijn die het priesterschap dragen, kunnen 
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alle priesterschapsdragers bij elkaar komen om instructies voor de 
priesterschap te ontvangen. 

In units van de kerk waar veel priesterschapsdragers zijn, worden quo-
rums van hogepriesters, ouderlingen, priesters, leraren en diakenen 
samengesteld. Elk quorum, behalve het priestersquorum, wordt gepre-
sideerd door een president en twee raadgevers. Het priestersquorum 
wordt gepresideerd door de bisschop met twee priesters als zijn assis-
tenten. De ringpresident en zijn raadgevers vormen het presidium van 
het hogepriestersquorum van alle hogepriesters in de ring. 

Onze hemelse Vader heeft priesterschapsquorums ingesteld om te zor-
gen dat priesterschapsdragers bij elkaar komen om te leren hoe ze hun 
priesterschap groot kunnen maken en om andere instructies over het 
evangelie te ontvangen. Om het de quorumleden mogelijk te maken te 
voldoen aan hun verplichting om elkaar te helpen en elkaar hun taken 
uit te leggen, worden er elke zondag quorumbijeenkomsten gehouden. 
De doelen van die bijeenkomsten zijn: lesgeven in het evangelie, taken 
van de priesterschap bespreken, quorumzaken behandelen, getuigenis-
sen geven en werken aan de eenheid. 

In de Schriften staat hoe we onze priesterschapsplichten en -verplich-
tingen moeten vervullen. 

• Lees Leer en Verbonden 107:99-100. 

De quorumpresidiums of groepsleiders hebben de taak ons te vertellen 
wat onze taken zijn en ons de gelegenheid te geven die taken te leren 
uitvoeren. Als we geleerd hebben wat onze plichten zijn, hebben we de 
taak om ijverig te werken in het priesterschapsambt dat we bekleden. 
Naarmate we ons priesterschap grootmaken door anderen te helpen en 
opdrachten van ons quorumpresidium te aanvaarden, krijgen we meer 
inzicht en meer mogelijkheden om dienstbaar te zijn. 

• Laat de broeders aan het woord over een aantal taken in het priester-
schap waarover ze hebben geleerd en die ze vervolgens hebben uit-
gevoerd. 

Hoe priesterschapsquorums functioneren 
Priesterschapsquorums functioneren volgens beginselen die ertoe bij-
dragen dat quorumleden het evangelie beter gaan naleven en blij zijn 
dat ze deel uitmaken van een quorum. Enkele belangrijke beginselen 
zijn rechtschapenheid, eenheid, hulpverlening en vriendschap. 

Rechtschapenheid 
De Heer heeft gezegd 'dat de rechten van het priesterschap onafschei-
delijk met de machten des hemels zijn verbonden en dat de machten 
des hemels niet bestuurd noch aangewend kunnen worden dan alleen 
volgens de grondbeginselen van gerechtigheid' (LV 121:36). De kracht 
van ons priesterschapsquorum hangt af van de kracht van zijn leden. 
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Naarmate we rechtschapener worden, krijgen we meer kracht en leiding 
van de Heer. 

Eenheid 
Om de doelen te verwezenlijken, moeten priesterschapsquorums een 
eenheid vormen. 'Het quorum behoort zo'n eenheid te vormen dat 
we elkaar kunnen helpen, niet alleen geestelijk, maar ook financieel en 
in elk ander opzicht. Als we de geest van eenheid in onze quorums 
kunnen krijgen, beginnen we inzicht te krijgen in de volle betekenis 
van onze priesterschapsorganisatie in de kerk.' (David O. McKay, 
'The Fundamental Basis for Home Teaching', Improvement Era, juli 1963, 
blz. 615.) 

Hulpverlening 
Een van de allerbelangrijkste doelen van priesterschapsquorums is de 
quorumleden aanmoedigen om elkaar te helpen. 'Alle priesterschaps-
quorums hebben (...) [van de Heer] "het gebod gekregen" om hun 
krachten te bundelen en te organiseren, en er met de geest en de macht 
van het priesterschap op toe te zien dat iedereen die in moeilijkheden 
verkeert door zijn quorum geholpen wordt om weer op eigen benen te 
kunnen staan.' (Harold B. Lee, 'The Place of the Priesthood Quorum in 
the Church Security Program', Improvement Era, oktober 1937, blz. 634.) 

President Reuben J. Clark heeft een aantal voorbeelden gegeven van de 
manier waarop we elkaar kunnen helpen. Hij heeft gezegd: 'Hulp [van 
een quorum] kan plaatsvinden door een broeder die in nood zit te hel-
pen met datgene waaraan hij op dat moment behoefte heeft. Dat kan 
zijn door hem te helpen met de bouw van een huis, met het opzetten 
van een kleine, eigen zaak, of, als hij handwerksman is, te zorgen voor 
gereedschap of, als hij boer is, voor zaden te zorgen of hem te helpen bij 
het oogsten of door hem het nodige krediet te verlenen of door te voor-
zien in kleding, onderdak, voedsel of medische hulp, een goede school 
voor de kinderen of door op velerlei andere manieren hulp te verle-
nen.' ('Church Welfare Plan', een verhandeling door President J. Reuben 
Clark voor the First Citizens' Conference on Government Management 
at Estes Park, Colorado, 20 juni 1939, blz. 20.) 

Vriendschap 
In de begintijd van de kerk gaven de mannen hun quorum 'hun onver-
deelde, loyale trouw. (...) Wij zullen nooit de volle kracht en de schoon-
heid kennen van de vriendschappen die in deze priesterschaps[quo-
rums] ontstonden. De mannen droegen zorg voor eikaars gezinnen als 
er vaders op zending waren. Ze maakten elkaar deelgenoot van hun 
moeilijkheden en zorgen en er werden banden gesmeed. (...) De man-
nen gaven zelfs hun leven voor elkaar. (...) 

'Het is waar dat wij niet zijn blootgesteld aan dezelfde fysieke gevaren 
zoals die destijds bestonden, maar wij worden geconfronteerd met tal-
loze risico's die, naar ik vrees, door de uiteindelijke gevolgen soms nog 
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erger zijn dan die waarmee onze voorvaders geconfronteerd werden. 
Hebben wij vrienden nodig om aan die situaties het hoofd te bieden? 
Wis en waarachtig!" (Stephen L. Richards, "The Priesthood Quorum: 
A Three-fold Definition', Improvement Era, mei 1939, biz. 294.) 

Het moet voor ons een troost zijn te weten dat, als wij er ooit behoefte 
aan hebben om gesterkt te worden in het evangelie, alle getrouwe broe-
ders in ons quorum ons in eenheid zullen waarschuwen, ons geestelijk 
zullen versterken en ons zullen helpen weer actief te worden. Ouder-
ling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Iemand die inactief wordt, blijft 
bij het quorum horen. Zijn belangstelling voor het quorum mag dan 
verminderen, maar het quorum mag zijn belangstelling voor hem nooit 
verliezen. Het quorum is altijd en voortdurend verantwoordelijk voor 
al zijn leden. Een inactief lid negeren, geen belangstelling voor hem 
hebben en het contact met hem verliezen, is hetzelfde als hem zijn rech-
ten als priesterschapsdrager ontnemen' (A Royal Priesthood [Melchize-
dek Priesthood Study Guide, 1975, biz. 134.) 

De kerk heeft 'elke ledemaat nodig, opdat alles tezamen moge worden 
opgebouwd, opdat het stelsel volmaakt moge worden gehouden' 
(LV 84:110). Priesterschapsquorums zijn een essentieel onderdeel van 
de organisatie van de kerk. Bij de uitvoering van de taken van het 
priesterschapsquorum moet met elk lid van het quorum rekening wor-
den gehouden. Ouderling Packer heeft gezegd: 'Als het priesterschaps-
quorum goed functioneert, kan een man [of een jongen] die door de 
broeders van zijn quorum gesteund wordt, bijna niet falen, in welke 
fase van zijn levenstaak hij zich ook bevindt.' (A Royal Priesthood [Mel-
chizedek Priesthood Study Guide], 1975, biz. 134.) 

Het quorum functioneert goed als elk quorumlid zijn deel doet. Door 
bijvoorbeeld hun taak als huisonderwijzer, vormen priesterschaps-
dragers een schakel tussen de quorumpresident en de gezinnen. 
Als er problemen onderkend en door de huisonderwijzers gemeld 
worden, kan het quorum in actie komen. Met die informatie kan het 
quorum, onder leiding van het quorumpresidium, de quorumleden 
hulp bieden. Na het gezin is het quorum de eerste hulpbron voor wie 
in nood verkeren. 

• Op welke gerichte manieren kunnen leden van het priesterschaps-
quorum elkaar helpen? 

• Laat de leden Leer en Verbonden 108:7 lezen en markeren. Wat kun-
nen we volgens deze tekst doen om elkaar te sterken? (Zet de ant-
woorden op het bord.) 

Ons aandeel leveren als lid van een priesterschapsquorum 
Een doel van het priesterschapsquorum is elke priesterschapsdrager 
leren hoe hij het priesterschap moet gebruiken en zijn mede-quorumle-
den in tijd van nood kan helpen. 
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Het volgende verhaal laat zien hoe een quorum een van zijn leden te 
hulp schoot: 

'Het was in de herfst van 1918, dat vreselijke jaar in de Eerste Wereld-
oorlog dat tot een climax leidde en waarin meer dan veertien miljoen 
mensen bezweken aan die afschuwelijke bezoeking, 'de zwarte plaag' 
of de Spaanse griep. (...) De winter viel al vroeg in (...) en een groot 
deel van de suikerbietenoogst bevroor in de grond. Mijn vader en mijn 
broer Francis probeerden elke dag wanhopig een lading bieten uit de 
bevroren grond te krijgen. Eerst ploegden zij ze eruit, sneden het 
bovenste deel eraf, gooiden ze dan één voor één in de grote, rode bie-
tenkar en brachten de lading vervolgens naar de suikerfabriek.. Door 
de vorst en het gebrek aan arbeidskrachten - mijn broer Floyd en ik 
waren in het leger - vorderde het werk traag en moeizaam. (...) 

'Terwijl zij zo druk bezig waren de oogst, die hun enige bron van in-
komsten was, binnen te halen belde op een avond tijdens de maaltijd 
onze oudste broer, George Albert op (...) met het tragische nieuws dat 
Kenneth, de negenjarige zoon van onze broer Charles, (...) slachtoffer 
was geworden van de gevreesde griep en na slechts een paar uur ern-
stig ziek te zijn geweest, op zijn vaders schoot was overleden. Hij vroeg 
of vader alstublieft naar Ogden wilde komen om de jongen thuis te 
brengen en te begraven in het familiegraf op het kerkhof van Lehi. 

'Mijn vader (...) ging op weg naar Five Points in Ogden om zijn klein-
zoon naar huis te brengen waar de begrafenis zou plaatsvinden. Toen 
hij bij het huis aankwam, trof hij daar "Charl" aan die, brandend van 
de koorts, over het dode lichaam van zijn dierbare zoontje heen lag. 

'"Breng mijn jongen naar huis," mompelde de zwaar beproefde, jonge 
vader, "leg hem in het familiegraf en kom mij morgen halen." 

'Vader bracht Kenneth naar huis, maakte in zijn werkplaats een kist, 
moeder en onze zussen (...) bekleedden de wanden en legden er een 
kussen in, en daarna ging vader met Franz en twee vriendelijke buren 
het graf graven. Er stierven zoveel mensen dat de families zelf de gra-
ven moesten delven. Een korte begrafenisdienst was het enige dat was 
toegestaan. 

'De mensen waren nauwelijks terug van het kerkhof toen de telefoon 
opnieuw rinkelde en George Albert (Bert) weer een verschrikkelijke 
boodschap had: Charl was gestorven, twee van zijn dochtertjes -
Vesta, van zeven, en Elaine van vijf - waren ernstig ziek en twee 
baby's - Raeldon van vier en Pauline van drie, waren ook door de 
ziekte getroffen. 

'Onze goede neven (...) slaagden erin een doodskist voor Charl te 
bemachtigen, en zij stuurden hem naar huis in een goederenwagon 
van de spoorwegen. Vader en de jonge Franz haalden hem van het 
station. (...) 
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'De volgende dag werd mijn stoere, onverzettelijke, oude vader nog-
maals op een afschuwelijke zending geroepen - deze keer moest hij 
Vesta, het lachebekje met het ravenzwarte haar en de grote, blauwe 
ogen thuisbrengen. 

'Toen hij bij het huis aankwam, vond hij Juliette, de van smart vervulde 
moeder, geknield bij het bedje van de lieve, kleine Elaine, het blau-
wogige engeltje met de gouden krullen. Juliette lag moeizaam snikkend 
te bidden. (...) 

'Voordat vader met Vesta thuiskwam, was er weer een onheilsbood-
schap binnengekomen. Elaine was heengegaan en had zich bij haar 
vader, haar broer Kenneth en haar zusje Vesta gevoegd. En zo gebeurde 
het dat vader opnieuw een hartverscheurende reis moest maken om 
een vierde lid van zijn familie thuis te brengen en te begraven. Dat alles 
speelde zich binnen een week af. 

'De avond dat ze Elaine begroeven, ging de telefoon niet en ook de vol-
gende ochtend kwamen er geen droevige berichten meer binnen. (...) 

'Na het ontbijt zei vader tegen Franz: "Nou, zoon, we kunnen maar 
beter naar het land gaan om te zien of we nog een lading bieten 
uit de grond kunnen krijgen voordat ze nog vaster ingevroren raken. 
Span de paarden in en laten we gaan." 

'Franz reed het vierspan naar de oprit en vader klom op de wagen. 
Toen ze over de Saratoga Road reden, kwamen ze steeds wagens 
vol bieten tegen die in de richting van de fabriek reden, en op de bok 
zaten boeren uit de buurt. In het voorbijgaan groette de voerman 
steeds: "Hé, oom George", "Naar voor je, George", "Moeilijk voor 
jullie, George", 'Je hebt veel vrienden, George". 

'Op de laatste wagen zat (...) Jasper Rolfe. Hij groette opgewekt en 
riep: "Dat was het, oom George." 

'Mijn vader zei tegen Franz: "Ik zou willen dat het allemaal onze bieten 
waren." 

'Toen ze bij het hek kwamen, sprong Francis van de grote, rode bieten-
kar en deed het hek open. Hij reed een stukje door, liet de paarden halt 
houden, stond een ogenblik stil en keek over het land, van links naar 
rechts en weer terug - en kijk nou toch eens, er was op het hele land 
geen suikerbiet meer te bekennen. Toen drong tot hem door wat Jasper 
Rolfe bedoelde toen hij riep: "Dat was het, oom George!" 

'Toen klom vader van de kar, pakte een handvol van de rijke, bruine 
aarde waarvan hij zoveel hield en daarna nam hij in zijn duimloze lin-
kerhand de top van een suikerbiet, en even, alsof hij zijn ogen niet kon 
geloven, keek hij naar die symbolen van zijn werk. 

'Toen ging hij op een hoop bietenafval zitten - de man die in slechts 
zes dagen vier van zijn dierbaren had begraven; kisten had gemaakt, 
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graven had gedolven en zelfs geholpen had met de begrafeniskleding 
- die wonderlijke man die nooit wankelde, noch enige emotie toonde 
of onzeker was geworden tijdens die vreselijke beproeving - zat op 
een hoop bietenafval en snikte als een klein kind. 

'Toen kwam hij overeind, veegde zijn ogen af met zijn grote, rode 
zakdoek, keek op naar de lucht en zei: "Dank u, Vader, voor de ouder-
lingen van onze wijk.'" (Les Goates, aangehaald door Vaughn J. 
Featherstone, 'Now Abideth Faith, Hope and Charity', Ensign, juli 1973, 
blz. 36-37.) 

Tot slot 
Alle quorums van de kerk zijn ingesteld om de doelen van de Heer te 
verwezenlijken. Als priesterschapsdragers moeten we de taken die ons 
gegeven zijn, vervullen. 

President Joseph Fielding Smith heeft geschreven: Nog nooit eerder in 
de geschiedenis van de kerk is het zo nodig geweest de verantwoorde-
lijkheden die aan de priesterschap gegeven zijn, na te komen. Nog 
nooit eerder is onze plicht om de Heer te dienen, zijn geboden te onder-
houden en de roepingen die we gekregen hebben, groot te maken zo 
groot geweest.' (Zie De leer tot zaligmaking, deel 3, blz. 105.) 

Opdrachten 
Voer de u opgedragen priesterschapsplichten uit. 

Zorg dat u zich bewust wordt van de behoeften van andere quorumle-
den. 

Vraag hulp aan uw priesterschapsquorum als u hulp nodig heeft 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees LV 107:21-26, 58-66; 85-100. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om verhalen uit de les te vertellen 
of teksten of citaten voor te lezen. 
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TAKEN VAN DE 
DIAKEN 

L e s 5 

Doel: inzicht krijgen in de taken van diakenen. 

Inleiding 
Een presiderende bisschop van de kerk heeft de diakenen de volgende 
raad gegeven: 

'Alle mensen zijn kinderen van God, maar jullie hebben iets meer. Jullie 
hebben het gezag om in zijn naam te handelen. Dat maakt dat jullie 
anders zijn dan de rest van de wereld. Dat maakt je niet vanzelf beter 
dan anderen, maar het legt de verantwoordelijkheid op je schouders om 
een beter leven te leiden dan anderen. 

'Omdat jij weet dat je een kind van God bent en zijn priesterschap draagt, 
wordt er meer van jou verwacht dan van degenen die deze grote zegen 
niet hebben ontvangen.' (Victor L. Brown, Ensign, juli 1972, blz. 90.) 

De taken van een diaken 
Als diaken zijn we in dienst van de Heer. (Zie LV 64:29.) Het werk van 
de Heer is ons werk. Als wij het priesterschap eren door onze plicht 
te doen, eren we de Heiland. We tonen onze liefde voor de Heiland het 
beste door onze taken als diaken te vervullen. Dat houdt onder meer 
het volgende in. 

• Hang een poster op met de volgende lijst, of zet de lijst op het bord: 

Taken van een diaken 
1. Het avondmaal ronddienen. 
2. Waken over de kerk. 
3. Waarschuwen, uitleggen, aansporen, onderwijzen, 

en iedereen uitnodigen om tot Christus te komen. 
4. De bisschop helpen met materiële zaken. 
5. Quorumleden en andere jongemannen begeleiden. 
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Het avondmaal ronddienen 
Een van de heiligste taken die we als diaken hebben, is het avondmaal 
ronddienen. Als we dat doen, behoren we de Geest van de Heer te voe-
len en het belang van de verordening te bespreken. We moeten het waar-
dig zijn om als vertegenwoordigers van de Heer het avondmaal aan de 
heiligen te bedienen. We behoren ons te gedragen en te kleden zoals Hij 
dat zou willen. 

Een van de algemene autoriteiten vertelde het volgende over zijn taak als 
diaken: 'Ik herinner me nog wat een eer ik het vond om bij zoiets heiligs 
[het avondmaal] betrokken te zijn. Ik herinner me nog zo goed hoe mijn 
ouders me leerden dat mijn handen en mijn hart schoon en rein moesten 
zijn zodat ik het waardig zou zijn om betrokken te zijn bij die verorde-
ning.' (Victor L. Brown, Ensign, juli 1972, blz. 89-90.) 

Als we het avondmaal ronddienen zoals het hoort, vervullen we nog een 
andere taak van een diaken. Die taak houdt in dat we elkaar opbouwen. 
(Zie LV 107:85.) Als de leden zien hoe toegewijd we die taak vervullen, 
zullen de leden opgebouwd worden en een groter verlangen krijgen om 
hun taken te doen. 

• Toon visueel hulpmiddel 5-a: Het avondmaal ronddienen is een 
heilige taak'. 

Over de kerk waken en waarschuwen, uitleggen, aansporen en 
onderwijzen 
De leden helpen met het onderhouden van de geboden is een van de 
manieren waarop we over de kerk kunnen waken. 

• Hoe kunnen we de leden helpen met het onderhouden van de gebo-
den? (We kunnen hen door onze woorden en ons gedrag in het evan-
gelie onderwijzen.) 

• Laat de klas Leer en Verbonden 20:58-59 lezen. Op welke manieren 
kunnen we waarschuwen, onderwijzen en iedereen uitnodigen om 
tot Christus te komen? 

Als we anderen waarschuwen, uitnodigen en onderwijzen, voorzien we 
in de geestelijke behoeften van de leden van de kerk. Een manier om dat 
te doen is door te spreken tijden de kerkdiensten. Als we onder gebed 
onze toespraken voorbereiden, zal de Heilige Geest tot de leden getuigen 
dat wat we zeggen waar is. De leden op de hoogte stellen van bijeenkom-
sten, over het evangelie vertellen en ons getuigenis geven, zijn andere 
manieren waarop we die taken kunnen vervullen. 

De bisschop helpen met materiële zaken 
Diakenen helpen de bisschop met de zorg voor de materiële behoeften 
van de kerk. Dat kan zijn door de vastengaven op te halen, zorgen voor 
wie in behoeftige omstandigheden verkeren en behulpzaam zijn bij het 
onderhoud van het kerkgebouw en het omliggende terrein. 
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In het volgende verhaal over de inzameling van vastengaven zien we 
hoe een jonge diaken erachter komt hoe belangrijk die taak is. Die 
gebeurtenis speelde zich vele jaren geleden af toen de leden nog voedsel, 
kleding en brandstof als vastengaven bijdroegen, wat onder de armen 
werd verdeeld. 

'Als diaken kreeg ik de opdracht om de vastengaven in onze buurt in te 
zamelen. Een man van middelbare leeftijd met bakkebaarden, broeder 
Peter Reid, had daar de leiding van en het was zijn taak erop toe te zien 
dat de vastengaven opgehaald en onder de armen verdeeld werden. (...) 

'Ik moest bij elk huis in de buurt aanbellen (...) en de gelegenheid geven 
om iets voor de armen te geven. De een gaf steenkool, de ander wat 
hout, weer een ander een hoeveelheid meel, een pot met fruit, een kopje 
suiker, een reep spek, enzovoort. (...) 

'Op een zaterdag zou ons voetbalelftal spelen en ik wilde heel graag mee-
doen. Ik wist dat het mijn taak was om de vastengaven te innen en het 
zou verkeerd zijn om dat niet te doen, maar ik deed niets liever dan die 
wedstrijd spelen. Ik koos plezier boven plicht, en ging voetballen. (...) 

'De volgende ochtend klopte broeder Reid al vroeg op onze achterdeur 
en vroeg naar mij. Ik voelde mijn geweten knagen - ik wilde wegrennen 
en me verstoppen - maar ik ging met gebogen hoofd naar hem toe. Hij 
zei alleen maar: "Willard, heb je tijd om een eindje met me mee te lopen?" 

'Het was een koude dag in de herfst. 

'Ik liep met hem mee, allereerst naar een binnenpleintje in de buurt van 
First North en Third West Street. Zachtjes klopte hij op een van de deu-
ren en een arm, mager dametje deed open. 

'Ze zei: "Broeder Reid, we hebben gisteren geen voedsel gekregen en we 
hebben niets te eten." 

'Broeder Reid zei: "Het spijt me, zuster, maar ik weet zeker dat we voor-
dat de dag om is iets voor u hebben." 

'We liepen naar een andere deur daar tegenover. Toen we aanklopten, 
riep iemand dat we binnen konden komen. 

'We gingen naar binnen en troffen daar een oudere man en zijn vrouw in 
bed aan. Hij zei: 'Broeder Reid, we hebben geen kolen en om ons warm 
te houden, moeten we in bed blijven.' 

'Ergens anders op het binnenplein werden we begroet door een moeder 
met haar kinderen dicht om zich heen. De baby huilde en de andere kin-
deren hadden betraande gezichtjes. 

'Dat was genoeg! (...) 

'Ik stond op het punt om in huilen uit te barsten - overstelpt door 
het besef dat ik mijn plicht verzaakt had en wat een vreselijke gevolgen 
dat had. (...) Vroeg in de avond hadden die mensen hun voedsel en 
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brandstof - en ik had een ontzettend waardevolle les geleerd.' (Willard 
R. Smith, aangehaald in 'Program Outline for Teaching Observance of the 
Law of Fast', 1965, biz. 19-20.) 

Vastengaven innen is maar één manier om over de kerk te waken. Nog 
een manier kan zijn dat we een weduwe helpen met de tuin door te plan-
ten, water te geven en onkruid te wieden. In de oogsttijd kunnen we haar 
helpen met plukken en het opslaan van het voedsel. Daardoor helpen we 
voorzien in haar stoffelijke behoeften. 

• Toon de visuele hulpmiddelen 5-b: 'Een van de taken van diakenen is 
het inzamelen van vastengaven' en 5-c: 'Als quorum werken aan een 
welzijnsproject is een manier waarop diakenen over de kerk waken.' 

Quorumleden en andere jongemannen begeleiden 

Die taak kunnen we vervullen door elkaar aan te sporen naar de quorum-
bijeenkomsten en -activiteiten te gaan. We behoren ons ook te bekom-
meren over het geestelijk en stoffelijk welzijn van quorumleden, en al het 
mogelijke te doen om hen te steunen. 

• Laat de klas nadenken over de volgende vraag zonder hardop ant-
woord te geven: Welke jongemannen zou ik kunnen begeleiden en 
sterken? 

Hoe diakenen leren wat hun taken zijn 
Als diakenen kunnen we op veel manieren en plaatsen leren wat onze 
taken zijn. Een van die manieren is door persoonlijke schriftstudie en 
gebed. Daarvoor moeten we tijd maken en een plaatsje zoeken naar we 
ongestoord onze taken kunnen bestuderen zoals die in de Schriften wor-
den uitgelegd en waar we kunnen bidden om er inzicht in te krijgen. 

Toon visueel hulpmiddel 5-c: 'Het avondmaal ronddienen is een heilige 
taak". 

Welke dingen hebben we genoemd waardoor een diaken zijn roeping 
kan vervullen? Zet die antwoorden op het bord of op het overzicht. 
(Daarbij moet vermeld worden wat onder 'Voor de leerkracht' genoemd 
wordt.) 

Hoe diakenen kunnen leren wat hun taken zijn 
Als diaken kunnen we op veel manieren en op veel plaatsen leren wat 
onze taken zijn. Een manier om het te weten te komen is studie en gebed. 
Daarvoor moeten we tijd maken en een plaatsje zoeken waar we in 
afzondering onze taken kunnen bestuderen zoals die in de Schriften uit-
gelegd worden en waar we kunnen bidden om er inzicht in te krijgen. 

Ook thuis, van onze ouders en oudere broers, kunnen we leren wat onze 
taken zijn. Die taken kunnen tijdens de gezinsavond besproken worden. 
Die instructies worden ook op zondag, tijdens de priesterschapsbijeen-
komsten, gegeven door de president van het diakenenquorum. De Heer 
heeft geboden dat de quorumpresident diakenen de diakenen in zijn 
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quorum presideert en dat hij ze leert wat hun taken zijn. (Zie LV 107:85.) 
Hij kan ons inzicht geven in onze taak en vertellen hoe we in het ambt 
van diaken moeten handelen. Een adviseur voor de priesterschap of een 
lid van de bisschap of van het gemeentepresidium heeft hem dat geleerd. 

Een van de beste manieren om te weten te komen wat onze taken inhou-
den, is die taken uitvoeren. Als we onze taken uitvoeren, begrijpen we 
die beter en doen we de Heer een plezier. En als de Heer behagen in ons 
heeft, zal Hij door de Heilige Geest veel zaken aan ons openbaren. 
Als diaken behoren we altijd zo te leven dat we het waardig zijn om de 
Heilige Geest bij ons te hebben. 

Hoe het diakenenquorum de diakenen helpt 
Leden van een quorum kunnen elkaar op veel manieren helpen. We kun-
nen elkaar steunen tijdens de quorumvergadering. We kunnen elkaar 
ook over onze taken vertellen en activiteiten organiseren waarbij we die 
taken kunnen uitvoeren. Die taken houden ook in dat we helpen leden 
te voorzien van hun stoffelijke behoeften, ons voorbereiden op onze zen-
ding en zendingswerk doen, ons bezighouden met familiehistorisch 
werk, ons laten dopen voor de doden, jongemannen activeren die wat 
hun leeftijd betreft in het quorum kunnen worden opgenomen, en het 
evangelie bestuderen. Het quorum stelt ons in de gelegenheid om samen 
die taken te vervullen. En door onze plicht te doen, helpen we bij de 
opbouw van Gods koninkrijk. 

Door dienstbaar te zijn in het quorum kunnen we ook een persoonlijke 
groei in het evangelie doormaken. We krijgen meer kennis als we het 
evangelie bestuderen en onze taak doen, en door onze taak in het quo-
rum leren we steeds beter leidinggeven. 

• Laat de klas LV 107:60-62, 85 lezen. Wie presideert een diakenen-
quorum? Welke taken heeft hij? 

Degenen die over ons zijn gesteld, kiezen de quorumpresident en roepen 
hem tot die functie. De president kiest dan twee raadgevers, die door de 
daartoe bevoegde ambtenaren goedgekeurd moeten worden. De quo-
rumadviseur leidt de quorumleden op voor hun taak in het priester-
schap. Ook geeft hij in de quorumvergadering les over het evangelie. 
Zo leren de quorumleden hoe ze over de kerk moeten waken. 

Het diakenenquorum voorziet ook in een plaats waar we vriendschap en 
hulp kunnen ontvangen. Als we ontmoedigd zijn of niet zeker weten wat 
wel en niet waar is, kunnen we in het quorum steun krijgen en oplossin-
gen vinden voor onze problemen. Uit het volgende verhaal blijkt hoe we 
elkaar kunnen opbouwen door te laten zien dat we om elkaar geven. In 
dit geval betrof de zorg een minder-actief quorumlid. 

Een diaken was minder-actief in de kerk, wat betekende dat hij nooit de 
priesterschaps- of andere bijeenkomsten in de kerk bijwoonde. Op zon-
dag deed hij meestal klusjes thuis. Vaak dacht hij dan aan de priester-
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schapsbijeenkomst en voelde hij behoefte aan begeleiding door leden. 
Maar omdat hij nooit werd uitgenodigd, had hij het gevoel dat hij niet 
gewenst was. Op een zondag, toen hij thuis een kamer schilderde, kwam 
het presidium van het diakenenquorum bij hem op bezoek. Ze vroegen 
of hij de volgende week naar de priesterschapsbijeenkomst wilde komen. 
Hij weigerde. Zijn antwoord had hen kunnen afschrikken, maar ze wei-
gerden het op te geven. Ze bleven hem elke zondag bezoeken en vroegen 
hem elke zondag hetzelfde. 

Hoewel die minder-actieve jongen nooit als diaken de kerk bezocht 
heeft, werd hij toch opgebouwd door de liefde en de zorg van het quo-
rumpresidium. Het maakte diepe indruk op hem. Die zorg was voor 
hem een reden om, toen hij ouder was, de kerk te onderzoeken. Nu is hij 
actief in de kerk en doet hij zijn taken als priesterschapsdrager. 

Tot slot 
Als wij te weten komen wat onze taak is en we als diaken ons priester-
schap grootmaken, bouwen we onszelf op en dragen we ertoe bij dat 
anderen dat ook doen. Dat is 'over de gemeente waken, om plaatselijke 
dienaren der kerk te zijn' (LV 84:111). 

Opdrachten 
Leef volgens het evangelie en geef als priesterschapsdrager een goed 
voorbeeld. 

Wees eerbiedig tijdens de avondmaalsdienst; en gedraag en kleed je als 
ie het avondmaal ronddient zoals dat bij een vertegenwoordiger van de 
Heiland hoort. 

Zamel vastengaven in als dat van je gevraagd wordt. 

Bestudeer de teksten waarin de taken van de diaken beschreven worden 
en bid erover. 

Aanvullende teksten 

• 1 Timoteüs 3:8-10 (de vereisten voor diakenen) 

• Leer en Verbonden 84:30-32 (het ambt van diaken als toevoeging aan 
het lagere priesterschap) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees Leer en Verbonden 20:38-60 en LV 107:1-100. 

2. Maak van tevoren de poster die in de les wordt aangegeven, of schrijf 
de gegevens op het bord. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen of teksten of citaten voor te lezen. 
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TAKEN VAN DE 
LERAAR 

L e s 6 

Doel: inzicht krijgen in de taken van een leraar. 

De taken van een leraar 
Broeders die leven volgens de evangelienormen kunnen, als ze ten 
minste veertien jaar zijn, tot leraar geordend worden. Een leraar heeft 
alle taken van een diaken. Daarbij heeft hij nog meer taken. Omdat 
sommigen van ons leraar zijn en anderen dat eens zullen worden, 
behoren we ons op de hoogte te stellen van de taken in dat ambt. 

• Laat de klas LV 20:53 lezen. Wat zijn taken van een leraar? 
(Zet de antwoorden op het bord.) 

Met de leden omgaan en hen sterken houdt in dat we ze leren kennen, 
samen met hen deelnemen aan activiteiten in de kerk, in hun behoeften 
helpen voorzien en hen bijstaan als ze anderen helpen. 

• Laat de klas LV 20:54-55 lezen. Welke taken heeft de leraar nog meer? 
(Zet die op het bord.) 

In vers 54 staat dat leraren erop toe moeten zien 'dat er geen ongerech-
tigheid onder de [leden der] kerk is, noch ongenoegen met elkander, 
noch liegen, lasteren of kwaadspreken'. In vers 55 staat dat van leraren 
ook verwacht wordt dat ze leden motiveren hun taak te vervullen. 

Hoe vervult een leraar zijn taken? 
Een leraar kan zijn taken op veel manieren vervullen. Hij kan het goede 
voorbeeld geven, een goede huisonderwijzer zijn, de leden in de kerk 
begroeten, het avondmaal klaarzetten, thuis helpen en vredestichter 
zijn. 

Een goed voorbeeld geven 
Een manier om de leden te versterken is door ons voorbeeld. De apostel 
Paulus heeft gezegd: 'Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, 
in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid' (1 Timoteüs 4:12). Hoe dan 
ook zullen we door onze levenswijze anderen beïnvloeden, ongeacht 
waar we zijn of wat we doen. Het is belangrijk dat we altijd en overal 
een voorbeeld van rechtschapenheid zijn. 
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Een goede huisonderwijzer zijn 

• Toon visueel hulpmiddel 6-a: 'Huisonderwijs is een belangrijke taak 
van de leraar'. 

We kunnen onze roeping om te onderwijzen en de leden te sterken 
door het huisonderwijs grootmaken. Als we die taak vervullen, 
behoren we eraan te denken dat we recht hebben op de inspiratie van 
de Heer. De Heer heeft gezegd dat iedereen die geordend is om het 
evangelie te verkondigen dat moet doen door 'de Geest, namelijk de 
Trooster, Die werd uitgezonden om de waarheid te onderwijzen.' 
(Zie LV 50:13-14.) 

• Hoe kunnen we weten wat we in het gezin dat ons is toegewezen, 
moeten behandelen? 

Het volgende verhaal laat zien hoe een leraar erachter kwam hoe 
belangrijk huisonderwijs is. 

'Mijn benen voelden slapjes en ik had een vreemd gevoel in mijn buik 
toen we naar de deur toeliepen. Ik wist zeker dat ik flauw zou vallen 
toen mijn collega zei dat dit 'mijn' deur was. 

'Nee, ik was geen nieuwe zendeling. Ik was vijftien, huisonderwijzer, 
en ik klom de trap op naar het appartement van zuster Rice, een 
weduwe die in onze wijk woonde. 

'[Mijn collega], broeder Gabbott, had me een onderwerp opgegeven 
dat ik moest behandelen bij de vijf gezinnen die ons waren toegewezen. 
Ik had me er met wat aantekeningen op voorbereid, maar ik was bang 
en onervaren. (...) 

'We belden aan, maar er werd niet meteen opengedaan. Ik stond op het 
punt te opperen dat er niemand thuis was, toen de deur langzaam 
openging. Er verscheen een tenger figuurtje van een bejaarde zuster, 
die niet zeker wist wat ze zou aantreffen. Ze glimlachte toen ze broeder 
Gabbott herkende. Ze liet ons binnen en vroeg of we wilden gaan 
zitten. 

'Na een korte begroeting keek broeder Gabbott mij aan alsof hij wilde 
zeggen: "Oké, Robert, het is tijd voor onze boodschap." Het gevoel in 
mijn buik werd nog erger toen ik begon te praten. Ik kan me niet herin-
neren wat ik zei, maar toen ik van mijn aantekeningen opkeek, zag ik 
tranen op de wangen van die lieve, gevoelige zuster. Ze zei hoe dank-
baar ze was voor de aanwezigheid van priesterschapsdragers in haar 
huis. 

'Ik was sprakeloos. Wat had ik gedaan? Wat kon ik doen? Gelukkig 
hielp broeder Gabbott me door zijn getuigenis te geven en met de vraag 
of er iets in huis gedaan moest worden. Dat was het geval. 
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'Zuster Rice zei dat ze zich niet lekker voelde en vroeg of we voor haar 
wilden bidden voordat we vertrokken. Toen vroeg ze mij of ik dat 
gebed wilde uitspreken.(...) 

'Ik knikte en vroeg in mijn gebed of die getrouwe zuster, die ik nauwe-
lijks kende maar van wie ik al gauw ging houden en die ik respec-
teerde, bijzonder gezegend mocht worden met gezondheid en kracht. 

'Sinds mijn eerste bezoek als huisonderwijzer bij zuster Rice zijn er 
25 jaar verstreken, en zij is al lang geleden gestorven. Maar altijd als 
ik langs dat huis kom, moet ik denken aan die ervaring met broeder 
Gabbott en een getrouwe zuster die wist dat het passend was een 
beroep te doen op een gehoorzame hogepriester en een onzekere, 
angstige leraar in het Aaronisch priesterschap.' (Robert F. Jex, "My First 
Door", Tambuli, december 1989, blz. 45.) 

Net als deze huisonderwijzer kunnen we de gezinnen die ons in onze 
hoedanigheid als huisonderwijzer zijn toegewezen, sterken door samen 
met hen te bidden, hen aan te moedigen om hun plichten te vervullen 
en ze het evangelie te helpen naleven. Als de gezinnen waar wij op 
huisonderwijs gaan hulp nodig hebben, behoren we daarover verslag 
uit te brengen aan onze priesterschapsleiders. 

Als wij de ons toevertrouwde gezinnen bezoeken, moeten we eraan 
denken dat we dat doen met toestemming van de gezinshoofden. 
Omdat zij de Heer verantwoording verschuldigd zijn, moeten we hun 
gezin altijd onder hun leiding onderwijzen. Alleen dan kunnen we 
onze taak als leraar vervullen. 

Als wij huisonderwijs doen zoals de Heer dat wil, bouwen wij aan 
liefde en eenheid in de kerk. Het volgende verhaal is een goed voor-
beeld van wat er kan gebeuren als wij onze roeping als leraar serieus 
opvatten: 

'Kort geleden (...) werden een man en zijn zoon, die leraar was, aange-
steld als onze huisonderwijzers. We kenden de toewijding van de vader 
aan het evangelie, maar wisten niet wat we van de zoon konden ver-
wachten, hoewel zijn uiterlijk en gedrag dezelfde toewijding leken te 
weerspiegelen. Tijdens hun eerste bezoek lette ik vooral op die jonge-
man. Hoewel hij weinig zei, was alles wat hij deed of zei in overeen-
stemming met de waardigheid van zijn priesterschap. Zij kwamen al 
snel te weten dat onze jongste zoon een jaar daarvoor gestorven was en 
dat we weer een kindje verwachtten. Vanaf dat moment namen zij, 
door de manier waarop ze voor ons baden en ons aanmoedigden, een 
bijzondere plaats in ons leven in. Aan het einde van dat eerste bezoek 
vroeg ik de jongeman of hij een gebed wilde uitspreken. In dat gebed 
vroeg hij of de Heer ons wilde bijstaan in het verlies van onze zoon en 
of Hij het kind dat weldra geboren zou worden, wilde zegenen. Hij bad 
in het bijzonder dat de bevalling zonder moeilijkheden zou verlopen. 
Mijn vrouw en ik waren diep onder de indruk van de oprechtheid en 
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de gevoeligheid van die jonge leraar. In de dagen en weken die volg-
den, informeerden die broeders regelmatig (veel vaker dan eens per 
maand) hoe het met ons ging. Toen de baby geboren was, kwam de 
zoon, met zijn vader, een cadeautje brengen. Toen we allemaal in gebed 
neerknielden, uitte de leraar zijn dankbaarheid jegens de Heer voor de 
voorspoedige geboorte van het kind.' (Opnieuw verteld door H. Burke 
Peterson in 'The Role of the Teacher', New Era, mei 1974, blz. 10-11.) 

• Wat kunnen wij doen om betere huisonderwijzers te worden? 

De leden in de kerk begroeten 
We kunnen onze roeping grootmaken door een goed voorbeeld te zijn 
en de leden bij aankomst in de kerk begroeten. We kunnen hun een 
hand geven en vragen hoe het met hen gaat. Als wij de mensen op die 
manier begroeten, bevorderen we de liefde en de eenheid onder de 
leden. 

Het avondmaal klaarzetten 
De Heiland heeft ons geleerd dat we echt dienstbaar zijn als we iets 
doen zonder daar complimentjes voor te verwachten. Het avondmaal 
klaarzetten is een goed voorbeeld van dat beginsel. De leden beseffen 
vaak niet dat de leraren het avondmaal klaarzetten, want vaak gebeurt 
dat zonder dat degenen die ervoor hebben gezorgd, bedankt worden. 
Maar het wordt gedaan, en de Heer is er blij mee omdat het oprecht 
dienstbetoon is. 

• Wat kunnen we doen om ons zowel lichamelijk als geestelijk voor 
te bereiden op het klaarzetten van het avondmaal? (Noem ook het 
aspect van lichamelijke reinheid.) 

Thuis helpen 
Als leraar kunnen we ook thuis helpen. Het is belangrijk dat we het 
huis helpen schoonmaken en onderhouden, de tuin verzorgen of ander 
werk doen als dat nodig is. Als priesterschapsdrager kunnen we ook 
onze huisgenoten stimuleren het evangelie na te leven. 

• Toon visueel hulpmiddel 6-b: 'Een Aaronisch-priesterschapsdrager 
die zijn roepingen in het priesterschap grootmaakt, versterkt zijn 
gezinsleden'. 

Een minder-actieve priesterschapsdrager had niet de nodige stappen 
ondernomen om zijn vrouw en zijn zoon, een tiener, in de tempel aan 
zich te laten verzegelen. Zijn zoon raakte zeer geïnteresseerd in het eeu-
wige gezin toen hij op een ochtend een priesterschapsles over het tem-
pelhuwelijk had bijgewoond. Naar aanleiding van die les sprak die jon-
gen er met zijn vader over. Door dat gesprek veranderde het leven van 
de vader. Hij besefte dat hij van zijn vrouw en zijn zoon hield en dat hij 
voor eeuwig bij hen wilde zijn. Uiteindelijk werden de gezinsleden 
voor tijd en eeuwigheid aan elkaar verzegeld - dat alles omdat één 
gezinslid, een leraar, belang hechtte aan liefde en eenheid in het gezin. 
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Vredestichter zijn 
We kunnen onze taak als leraar vervullen door thuis en in de kerk vre-
destichter te zijn. Dat kan door te letten op het goede in anderen. Als 
we dat doen, versterken wij hun gevoel van eigenwaarde. We kunnen 
nog op andere manieren vrede stichten, door roddel of geruchten te 
vermijden die iemands goede naam kunnen schaden, en altijd liefdevol 
en vriendelijk met anderen om te gaan. Als we die middelen ontwikke-
len en gebruiken, kunnen we zorgen dat veel mensen vrede in hun 
leven ervaren. 

Tot slot 
Als leraar moeten we altijd proberen de kerk te versterken, de onder-
linge eenheid en liefde bevorderen en de leden bijstaan in hun taken. 
Hoewel we misschien nog jong zijn of pas lid van de kerk zijn ge-
worden, hebben we de macht om anderen ten goede te beïnvloeden. 
We moeten er altijd aan denken dat de Heer ons geen geboden geeft 
'zonder tevens de weg voor [ons] te bereiden, zodat [wij] kunnen 
volbrengen wat Hij [ons] gebiedt' (1 Nephi 3:7). 

• Organiseer met de klas een bijzonder dienstbetoonproject waardoor 
u de eenheid en de liefde in uw wijk of gemeente kunt bevorderen. 

Opdrachten 
Overweeg in gebed wat de behoeften zijn van de aan u toevertrouwde 
gezinnen. 

Bereid onder leiding van de Geest een boodschap voor die aangepast is 
aan de behoeften van elk gezin. 

Ga samen met uw collega-huisonderwijzer steeds in het begin van de 
maand bij de u toegewezen gezinnen op bezoek. 

Bid met die gezinnen. 

Geef de hulp die in die gezinnen nodig is. Geef, als u bepaalde hulp 
niet kunt geven, aan uw quorumleiders door welke hulp er nodig is. 

Aanvullende tekst 

• Jakob 1:17-19 (hoe leraren hun roepingen in het priesterschap groot 
behoren te maken) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees Leer en Verbonden 20:53-60 en les 4, 'Het priesterschaps-
quorum', in dit lesboek. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen of teksten of citaten voor te lezen. 
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TAKEN VAN DE 
PRIESTER 

L e s 7 

Doel: inzicht krijgen in de taken van priesters. 

Inleiding 
De Heer heeft elke priesterschapsdrager geboden 'zich bij zijn eigen 
ambt [te] bepalen, en in zijn eigen roeping [te] arbeiden' (LV 84:109). 
Daarvoor moeten we eerst bekend worden met onze verschillende 
taken in het priesterschap en die dan uitvoeren. Als priester hebben 
we alle taken en plichten van een diaken en een leraar. Daarbij hebben 
we de taak om te onderwijzen, te dopen, het avondmaal te bedienen, 
de leden te bezoeken en anderen tot het Aaronisch priesterschap te 
ordenen en het zendingswerk te bevorderen. Bij het uitvoeren van die 
taken dragen we niet alleen bij tot de opbouw van Gods koninkrijk, 
maar bereiden we ons ook voor op het Melchizedeks priesterschap. 
Als we het Melchizedeks priesterschap ontvangen en geordend wor-
den tot het ambt van ouderling, kunnen we op een voltijdzending 
geroepen worden. Hoe doeltreffend we als zendeling zijn, hangt af 
van onze voorbereiding. We kunnen ons op een goede zending voor-
bereiden door onze roeping als priester groot te maken. 

De taken van de priester 
Broeders die het waardig zijn, kunnen tot priester geordend worden als 
ze ten minste 16 jaar zijn. De bijzondere taken van een priester vinden 
we in de Leer en Verbonden. 

• Laat de klas Leer en Verbonden 20:46-48 lezen en markeren. Welke 
taken heeft een priester? 

• Hang een poster op met de volgende taken, of schrijf ze op het bord: 
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7-a: Een priester mag dopen als hij daartoe van de bisschop of de gemeentepresident 
de bevoegdheid heeft gekregen. 
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Taken van een priester 

1. Onderwijzen in het evangelie 

2. Dopen 

3. Het avondmaal ronddienen 

4. De leden bezoeken 

5. Anderen orderen tot het Aaronisch priesterschap 

6. Het zendingswerk bevorderen 

Onderwijzen in het evangelie 
Een van onze taken als priester is 'te prediken, te onderwijzen, uit te 
leggen, te vermanen' (LV 20:46). Dat houdt in dat we anderen de evan-
geliebeginselen bijbrengen. Om in de evangeliebeginselen te kunnen 
onderwijzen, moeten we er eerst achter komen wat die zijn. De Heer 
heeft gezegd: 'Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst 
mijn woord te verkrijgen, en dan zal uw tong worden losgemaakt; 
dan zult gij, indien gij dit verlangt, mijn Geest en mijn woord hebben, 
ja, de macht Gods om mensen te overtuigen' (LV 11:21). 

We verkrijgen het woord van God op verschillende manieren. We ver-
krijgen het thuis van onze ouders, in onze priesterschapsquorums 
van degenen die ons instrueren, in de zondagsschool, tijdens de avond-
maalsdienst en tijdens lessen van het seminarie en het instituut. 

Een van de beste manieren om bekend te raken met het woord van 
God is dagelijkse, persoonlijke schriftstudie. Elke priesterschapsdrager 
behoort tijd vrij te maken om regelmatig de Schriften te bestuderen. 
Als wij de Schriften onderzoeken en overdenken, zal de Heer zorgen 
dat we er inzicht in krijgen. En als we inzicht hebben in het evangelie, 
kunnen we er anderen in onderwijzen. 

Ook door ons goede voorbeeld kunnen we onze plicht om anderen te 
onderwijzen in het evangelie vervullen. Vaak is ons goede voorbeeld 
voor anderen een aansporing om het evangelie na te leven. 

• Wat kunnen we bijvoorbeeld doen om het evangelie uit te dragen? 

Dopen 

• Toon visueel hulpmiddel 7-a: 'Een priester mag dopen als hij daartoe 
van de bisschop of de gemeentepresident de bevoegdheid heeft 
gekregen'. 

Dopen is nog een taak van de priester. (Zie LV 20:46.) Dopen door het 
juiste gezag is een van de belangrijkste en heiligste verordeningen in de 
kerk, want het is de verordening waardoor we lid worden van de kerk, 
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7-b: Priesters hebben de heilige taak om de leden van de kerk het avondmaal te bedienen. 
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onze zonden vergeven worden, en het pad naar het celestiale konink-
rijk betreden. Een priester heeft de heilige taak om die verlossende ver-
ordening te bedienen als hij daartoe door de bisschop of de gemeente-
president is gemachtigd. 

Het avondmaal bedienen 

• Toon visueel hulpmiddel 7-b: 'Priesters hebben de heilige taak om de 
leden van de kerk het avondmaal te bedienen'. 

De eer om het avondmaal te bedienen valt voornamelijk te beurt aan de 
priesters, die de avondmaalsgebeden uitspreken. Als priester behoren 
we daarom de avondmaalsgebeden te kennen, ons netjes te kleden en 
vooraf onze handen te wassen. En vooral behoren we het waardig te 
zijn om die heilige verordening te verrichten, want wij zijn de vertegen-
woordigers van de Heiland. 

De leden bezoeken 
De Heer heeft de priesters geboden 'de huizen van alle leden te bezoe-
ken, en hen te vermanen, overluid en in het verborgene te bidden, en 
alle huiselijke plichten na te komen' (LV 20:47). Wij kunnen daaraan 
voldoen als we bij de ons toegewezen gezinnen op huisonderwijs gaan. 
Tijdens die bezoeken kunnen we te weten komen wat behoeften zijn 
van de gezinsleden. We kunnen met hen bidden. We kunnen hen onder-
wijzen in de evangeliebeginselen en aansporen hun huiselijke plichten 
na te komen. We kunnen vriendelijk zijn voor de gezinsleden in de kerk 
en in de buurt. En we kunnen samen met hen deelnemen aan activitei-
ten in de kerk, op school en in de buurt. 

Anderen ordenen tot het Aaronisch priesterschap 
Priesters hebben ook het gezag om anderen tot priester, leraar en dia-
ken te ordenen (zie LV 20:48), maar alleen als zij toestemming hebben 
van de bisschop of de gemeentepresident. Die macht om anderen het 
Aaronisch priesterschap te verlenen, is heilig. Die macht is door Johan-
nes de Doper op aarde hersteld toen hij Joseph Smith en Oliver Cow-
dery tot het Aaronisch priesterschap ordende. (Zie LV 13.) Johannes de 
Doper kreeg zelf het gezag door een engel die handelde in de naam 
van God. (Zie LV 84:28.) Het gezag om anderen te ordenen komt dus 
van God. Om die belangrijke verordening te verrichten, behoren we het 
waardig te zijn en de Heilige Geest bij ons te hebben. (Zie hoofdstuk 3 
in dit lesboek, 'De herstelling van het priesterschap' voor meer infor-
matie.) 

Het zendingswerk bevorderen 

• Toon visueel hulpmiddel 7-c: 'De voltijdzendelingen helpen is zowel 
een verplichting als een eer'. 

De roeping van priester houdt ook in dat we helpen bij het zendings-
werk. Die roeping was al onderdeel van de kerk vanouds. Leden van 
de Aaronische priesterschap behoren ook nu de zendelingen te helpen. 
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Het is hun bijzondere taak om afspraken te maken en de weg voor de 
zendelingen vrij te maken. (Zie LV 84:107-108.) Wij kunnen in deze 
tijd bij het zendingswerk behulpzaam zijn door de voltijdzendelingen 
in ons gebied te helpen zoeken naar gezinnen die ze over het evangelie 
kunnen vertellen en door met die gezinnen afspraken voor hen te 
maken. We kunnen ook helpen bij het zendingswerk door ons op een 
voltijdzending voor te bereiden. 

Onze roeping in het priesterschap grootmaken 
Als priester behoren we bekend te raken met onze taak om te onderwij-
zen, te dopen, het avondmaal te bedienen, de leden te bezoeken, an-
deren te ordenen en te helpen bij het zendingswerk. Als we ons op de 
hoogte stellen van die taken en ze uitvoeren, hebben we recht op de 
bescherming en de leiding van de Heer. President Wilford Woodruff, 
die als priester een zending heeft vervuld met een ouderling als collega, 
heeft over zijn zending gezegd: 

'Ik ben als priester op zending gegaan en mijn collega was ouderling. 
We hebben duizenden kilometers afgelegd en er is ons veel geopen-
baard. Ik wil u nadrukkelijk vertellen dat het geen enkel verschil maakt 
of iemand nu priester of apostel is, als hij zijn roeping maar groot-
maakt. Een priester draagt de sleutels van de bediening van engelen. 
Nooit in mijn leven, als apostel, als zeventig of als ouderling heb ik 
sterker de bescherming van de Heer gevoeld dan toen ik het ambt van 
priester droeg. De Heer heeft mij door visioenen, openbaringen en de 
Heilige Geest veel geopenbaard van wat mij te wachten stond.' (Millen-
nial Star, 5 oktober 1891, blz. 629.) 

Bisschop Victor L. Brown heeft over de manier waarop priesters hun 
roeping behoren groot te maken het volgende verteld: 

'Een jongeman (...) schreef mij het volgende: "Op een goede dag was 
ik in een wijk waar bijna geen Melchizedeks-priesterschapsdragers 
waren. Maar dat had absoluut geen nadelige invloed op de geestelijke 
instelling. Integendeel: veel leden getuigden dat zij nooit eerder zo'n 
duidelijk bewijs van de macht van het priesterschap hadden waargeno-
men. 

'"Die macht lag hoofdzakelijk bij de priesters. Voor de eerste keer in 
hun leven werden zij geroepen om alle taken van de priesters uit te 
voeren en in de behoeften van de leden van hun wijk te voorzien. Zij 
werden in alle ernst geroepen om op huisonderwijs te gaan - niet om 
daarbij te fungeren als een verveelde collega van een ouderling, maar 
om hun broeders en zusters tot zegen te zijn. 

'"Vóór die tijd had ik in een andere situatie heel andere ervaringen met 
vier van die priesters. Toen beschouwde ik hen als een stelletje jonge 
schurken. Na twee of drie maanden joegen ze elke seminarieleerkracht 
weg. Ze richtten vernielingen aan als ze met de scouts naar buiten trok-
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ken. Maar toen ze echt nodig waren - toen ze een belangrijke opdracht kregen 
- behoorden ze tot degenen die hun priesterschapsplichten het best vervulden 
en daarin een lichtend voorbeeld waren. 

'"Het geheim was dat de bisschop een beroep deed op zijn Aaronische 
priesterschap om zich te verheffen tot het soort mannen aan wie enge-
len zouden kunnen verschijnen. En zij verhieven zich inderdaad tot dat 
niveau door hulp te bieden aan wie in nood zat en door te sterken wie 
kracht nodig had. Niet alleen de wijkleden werden opgebouwd, maar 
ook de quorumleden zelf. Er ontstond een grote eenheid in de wijk en 
elk lid begon te beseffen wat het is om één van geest en één van hart te 
zijn. Dat alles was niet onverklaarbaar; het kwam slechts door de juiste 
uitoefening van het Aaronisch priesterschap/" (The Vision of the Aar-
onic Priesthood', Ensign, november 1975, blz. 68.) 

• Laat de broeders vertellen welke bevredigende ervaringen zij hebben 
gehad bij de uitvoering van hun priesterschapsplichten. 

Je voorbereiden op een doeltreffende zending 
Een van de doelen van het Aaronisch priesterschap is degenen die het 
dragen voorbereiden op het Melchizedeks priesterschap. De priesters 
die het waardig zijn en het Aaronisch priesterschap grootmaken, 
kunnen het Melchizedeks priesterschap ontvangen en geordend wor-
den tot het ambt van ouderling. 

Veel voltijdzendingswerk wordt nu door de ouderlingen gedaan. De 
meesten van ons die nu op waardige wijze het Aaronisch priesterschap 
dragen, zullen als ze achttien zijn tot ouderling geordend worden. 
Daardoor hebben we een jaar de tijd om met de taken van een ouder-
ling bekend te raken en ons voor te bereiden op een voltijdzending. 

Als wij onze taken als priester vervullen, zullen we ervaring opdoen in 
alles wat we ook als zendeling zullen doen. We onderwijzen in het 
evangelie, dopen bekeerlingen, bedienen af en toe het avondmaal, 
bezoeken leden, en ordenen anderen tot het priesterschap. Als we die 
taken als priester vervullen, zullen we geestelijk sterker worden en 
beter voorbereid zijn om op zending te gaan als we daartoe geroepen 
worden. 

• Waarom is het belangrijk dat priesters plannen maken om op zending 
te gaan en zich erop voorbereiden? 

Tot slot 
Tegen leden van de Aaronische priesterschap heeft ouderling David 
B. Haight gezegd: 'De jaren van het Aaronisch priesterschap zijn 
belangrijke voorbereidingsjaren. De Heer wist dat jongemannen die 
waardevolle tienerjaren nodig zouden hebben ter voorbereiding op 
het leven - kostbare jaren met belangrijke, geestelijke ervaringen die 
je nooit moet vergeten. Je zult voor een aantal belangrijke beslissingen 
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komen te staan, maar hopelijk zul je profijt hebben van de rijpe erva-
ring en raad van je liefhebbende ouders en zorgzame priesterschaps-
dragers. (Ensign, november 1991, blz. 36.) 

Als priester moeten we onze voorbereidingsjaren verstandig gebruiken. 
We moeten de raad van onze ouders en priesterschapsleiders opvolgen 
en ijverig onze priesterschapsplichten uitvoeren. Daarbij hoort dat 
we onderwijzen in het evangelie, dopen, het avondmaal bedienen, 
de leden bezoeken, anderen ordenen tot het Aaronisch priesterschap 
en zendingswerk doen. Door die taken te vervullen, kunnen we nu 
anderen tot zegen zijn en helpen, en ons beter voorbereiden op het 
Melchizedeks priesterschap en op een voltijdzending. 

Opdrachten 
Wees trouw in het vervullen van je taken als Aaronisch priesterschaps-
drager door: 

De leden van je quorum en van je wijk of gemeente te sterken. 

Je voor te bereiden op het ontvangen van het Melchizedeks priester-
schap en op een voltijdzending. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees Leer en Verbonden 20:46-49. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of schrijf de gegevens 
op het bord. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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TAKEN VAN DE 
BISSCHOP EN DE 

GEMEENTEPRESIDENT 
L e s 8 

Doel: inzicht krijgen in de taken van de bisschop en de gemeentepresi-
dent zodat we weten hoe we hen kunnen steunen. 

Inleiding 
Tijdens zijn aardse bediening heeft de heiland zijn kerk op aarde geor-
ganiseerd. Na zijn dood kwamen groepen gelovigen bij elkaar om te 
aanbidden, te leren over het evangelie, en om elkaar te sterken en te 
helpen. In deze tijd zijn de leden van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen ook georganiseerd in groepen. Doel van 
die groepen is om iedereen te helpen 'tot Christus [te komen] en (...) in 
Hem vervolmaakt [te worden]' (Moroni 10:32). Grote groepen worden 
wijken genoemd en worden gepresideerd door een bisschop. 

Kleine groepen worden gemeenten genoemd en worden gepresideerd 
door de gemeentepresident. 'Er kan een gemeente georganiseerd wor-
den als er in een gebied ten minste twee gezinnen zijn die lid zijn van 
de kerk en een van die leden een Melchizedeks-priesterschapsdrager is 
of priester in het Aaronisch priesterschap. Voor beiden geldt dat zij 
de normen van het evangelie moeten naleven. Het ring-, zendings- of 
districtspresidium organiseert de gemeente en houdt er toezicht op.' 
(Leidraad voor de gemeente [1993], blz. 1.) Als de gemeente groter wordt, 
kan het een wijk worden. 

De aanstelling van bisschoppen en gemeentepresidenten 
Een bisschop wordt geroepen onder inspiratie van de Heer en geor-
dend door een ringpresident onder leiding van het Eerste Presidium 
van de kerk en de Raad der Twaalf Apostelen. De bisschap van een 
wijk bestaat uit drie hogepriesters - een bisschop en twee raadgevers. 
De bisschop is de presiderende hogepriester en presideert alle leden 
van zijn wijk. Daarbij is hij ook president van het priesterquorum en, 
samen met zijn raadgevers, heeft hij de taak te waken over de jonge-
mannen en de jongevrouwen in de wijk en voor hen te zorgen. 

Een gemeentepresident wordt onder inspiratie als presiderend ge-
zagsdrager van zijn gemeente geroepen door de ring-, zendings- of 
districtspresident. Gemeentepresidenten dragen het Melchizedeks 
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priesterschap en hebben raadgevers. Hun taken zijn dezelfde als die 
van een bisschop. Schriftuurlijke teksten over bisschoppen hebben 
meestal ook betrekking op gemeentepresidenten. 

De seculiere taken van bisschoppen en gemeentepresidenten 
Seculiere taken zijn de verplichtingen die te maken hebben met het 
stoffelijk welzijn van de wijk- of gemeenteleden. 

Een belangrijke seculiere verantwoordelijkheid van een bisschop of een 
gemeentepresident is de leiding over het kerkelijk welzijnsprogramma 
in de wijk of gemeente. Onderdeel daarvan is het beheer van de vasten-
gaven. Elke vastenzondag behoren de leden twee achtereenvolgende 
maaltijden over te slaan en een vastengave te offeren die ten minste 
gelijk staat aan de waarde van de maaltijden die ze gebruikt zouden 
hebben. (Wie wegens zijn lichamelijke conditie niet in staat is om te vas-
ten, hoeft alleen vastengaven bij te dragen.) Als vertegenwoordiger van 
de Heer is de bisschop of gemeentepresident verantwoording schuldig 
aan de Heer voor het op de juiste manier ontvangen, noteren en ver-
delen van die offergaven. De bisschop of de gemeentepresident kent 
de leden van zijn wijk of gemeente, en als zij hulp nodig hebben, kan 
hij hen helpen door gebruik te maken van de vastengaven of door een 
beroep te doen op de leden van zijn wijk. (Zie LV 84:112.) 

Het volgende verhaal geeft weer hoe een bisschop een gezin in nood 
hielp: 

'Vlakbij de drukke verkeersweg rond Salt Lake City staat het huis van 
een zestigjarige, alleenstaande man die door een ziekte die hem inva-
lide heeft gemaakt, nog nooit een dag zonder pijn gekend heeft en ook 
weinig dagen waarop hij zich niet eenzaam voelde. Toen ik op een win-
terdag bij hem op bezoek ging, duurde het lang voordat hij de deur 
opendeed. Ik ging zijn goed onderhouden huis binnen; overal, behalve 
in één ruimte, de keuken, was het kil: vier graden. De reden: niet 
genoeg geld om een andere kamer te verwarmen. De muren moesten 
behangen, de plafonds verlaagd, de kasten gevuld worden. 

'Omdat ik me door dat bezoek aan mijn vriend zorgen maakte, sprak ik 
met zijn bisschop en er gebeurde een wonder van liefde dat door getui-
genis werd ingegeven. De wijkleden werden ingeschakeld en het werk 
van liefde begon. Een maand later belde mijn vriend Lou me op en 
vroeg of ik wilde komen kijken wat er met hem gebeurd was. Dat deed 
ik, en ik aanschouwde werkelijk een wonder. De paden rond zijn 
huis die door de wortels van grote populieren omhoog waren gedrukt, 
waren hersteld, de veranda was herbouwd, er was een nieuwe deur 
geplaatst met glinsterend hang-en-sluitwerk, de plafonds waren ver-
laagd, de muren behangen, het houtwerk was geschilderd, het dak ver-
nieuwd en de kasten waren gevuld. Het huis was niet meer kil en 
ongastvrij. Nu leek het een warm welkom te fluisteren. Lou bewaarde 
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het allermooiste voor het laatst: op zijn bed lag een prachtige quilt met 
het wapen van zijn clan, de McDonalds. Die was met liefde gemaakt 
door de vrouwen van de ZHV. Voordat ik wegging, ontdekte ik dat de 
jongvolwassenen elke week een warme maaltijd brachten en gezins-
avond bij hem hielden. Warmte had de kou vervangen; door reparaties 
was de slijtage van jaren ongedaan gemaakt; maar wat nog belangrijker 
was: wanhoop had plaats gemaakt voor hoop, en nu vierde de liefde 
triomf.' (Thomas S. Monson, 'The Way of the Lord', Ensign, november 
1977, blz. 9.) 

Bisschoppen en gemeentepresidenten hebben nog andere seculiere 
taken, zoals de verslagen van alle kerkelijke zaken bijhouden, en het 
onderhoud van kerkgebouwen en andere voorzieningen. Ook hebben 
zij de leiding over de tiendevereffening en zamelen zij andere bijdragen 
van kerkleden in, om bijvoorbeeld de zendelingen te steunen. 

De geestelijke verantwoordelijkheden van bisschoppen en 
gemeentepresidenten 
Bisschoppen en gemeentepresidenten worden geroepen om te zorgen 
voor het geestelijk welzijn van de leden van hun unit. Een van hun bij-
zondere taken is die van rechter over de heiligen. (Zie LV 107:74.) Als 
rechter heeft de bisschop of de gemeentepresident de leiding over nor-
mengesprekken, adviseert hij de leden en regelt hij de gang van zaken. 
Om hen in die taken te helpen, heeft de Heer de bisschoppen en 
gemeentepresidenten de gave van onderscheid beloofd. (Zie LV 46:27.) 

Door de gave van onderscheid kan een bisschop of gemeentepresident 
de waarheid weten, het verschil zien tussen goed en kwaad, en kan hij 
zelfs weten wat er in iemands hart omgaat. Omdat hij die gave heeft, 
kunnen we hem om raad vragen en kan hij ons vertellen wat de Heer 
wil dat wij doen om geestelijk te groeien. 

Door de gave van onderscheid was de bisschop in het volgende verhaal 
in staat een jongeman in zijn wijk te helpen. 

Cees, een zestienjarige priester, was een bijzondere jongeman. Hij was 
altijd bereid en stond altijd klaar om te doen wat de bisschop hem 
vroeg. Maar op een dag merkte bisschop Waning dat Cees hem ont-
week. Zelfs in de priesterschapsbijeenkomst keek Cees steeds een 
andere kant uit. Bisschop Waning wilde Cees roepen als secretaris van 
het priesterquorum, maar hij voelde dat er iets niet in orde was. Hij riep 
Cees dus bij zich in zijn kantoor voor een gesprek. Tijdens dat gesprek 
bekende Cees dat hij een zedelijk probleem had. Hij zei dat hij zich 
schaamde en het gevoel had dat hij zijn priesterschap niet waardig was. 
Bisschop Waning verzekerde hem dat hij zich kon bekeren en weer een 
goed gevoel kon krijgen. Door dat gesprek kwam Cees te weten hoe hij 
zijn probleem kon overwinnen; en doordat hij zich bekeerde, kreeg hij 
vergeving en werd hij weer gelukkig en enthousiast. Bisschop Waning 
kon hem toen roepen als secretaris van het priesterquorum. 
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• Waarom was de manier waarop de bisschop de gave van onder-
scheid gebruikte een hulpmiddel voor Cees om geestelijk te groeien? 

Omdat de bisschop of de gemeentepresident een rechter in Israël is, 
kunnen we bij hem onze zonden belijden en kan hij ons helpen met 
onze bekering. Als leden ernstige zonden begaan, behoort het tot de 
taak van de bisschop of de gemeentepresident een disciplinaire raad te 
beleggen. Die disciplinaire raad wordt met liefde geleid en is bedoeld 
om iemand tot bekering te brengen en zich weer te verheugen in de 
zegeningen van het evangelie. (Zie LV 58:14,17-18, 42-43.) De leiders 
moeten in die zaken door de Heer geleid en geïnspireerd worden. 

Een aantal geestelijke taken van bisschoppen en gemeentepresidenten 
zijn verder nog: 

Bijeenkomsten van de wijk presideren. 

Leiding geven bij zaken die de wijk betreffen. 

Het werk van de Melchizedekse priesterschap coördineren. 

Toezicht houden op roepingen en ontheffingen. 

Toezicht houden bij het verrichten van verordeningen en zegenin-
gen. 

Broeders aanbevelen voor ordening tot het Melchizedeks priester-
schap. 

Zegens geven tot troost en raad. 

Gesprekken voeren met leden die een voltijdzending willen vervul-
len en hen aanbevelen als blijkt dat ze leven volgens de normen van 
het evangelie. 

Onze priesterschapsleiders steunen 
Onze bisschop of gemeentepresident is door de Heer geroepen. Daa-
rom is het belangrijk dat we hem steunen in zijn roeping. Ouderling 
Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Iemand die beweert dat hij de president 
van de kerk of de algemene autoriteiten zal steunen, maar zijn eigen 
bisschop niet kan steunen, misleidt zichzelf. De man die de bisschop 
van zijn wijk en de president van zijn ring niet steunt, steunt ook de 
president van de kerk niet.' (Ouderling Boyd K. Packer, 'Follow the 
Brethren', Speeches of the Year, BYU, 23 maart 1965, biz. 4-5.) 

Ouderling L. Tom Perry heeft gezegd: 'Ik verzeker u, broeders en zus-
ters, als wij onze bisschoppen steunen, leren ons te bekommeren om 
hun welzijn, en bidden dat alles wat ze moeten doen in goede orde zal 
verlopen, zal dat ons tot zegen zijn omdat wij onder hun leiding staan 
en in de gelegenheid zijn hun geïnspireerde aanwijzingen op te volgen 
terwijl zij de wijken van de kerk de weg wijzen.' (Ensign, november 
1982, blz. 32.) 
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In de Schriften staan manieren waarop we onze priesterschapsleiders 
moeten steunen. 

• Laat broeders meelezen terwijl de volgende teksten worden voorgele-
zen. Vraag na elke voorgelezen tekst wat we volgens die tekst kunnen 
doen om onze leiders te steunen. 

TEKST 

Leer en Verbonden 6:9 

1 Nephi 3:7 

Leer en Verbonden 60:2 

Maleachi 3:8-10 
Hebreeën 13:17 

Leer en Verbonden 64:9-10 

RAAD 

Bekering prediken en de geboden 
naleven. 

Alle roepingen die we krijgen, 
aanvaarden en vervullen. 

Anderen deelgenoot maken van 
onze talenten. 

Tiende en offergaven betalen. 

De raad van onze leiders opvolgen. 

Anderen, ook onze leiders, 
hun zwakheden vergeven. 

Het resultaat dat onze bisschop of onze gemeentepresident in zijn roe-
ping behaalt, wordt in belangrijke mate bepaald door de manier 
waarop we hem steunen. We behoren altijd te bidden dat onze hemelse 
Vader hem leiding zal geven waardoor hij ons ten goede kan leiden. 

Tot slot 
Het werk van bisschoppen en gemeentepresidenten is van essentieel 
belang voor ons welzijn. Mannen die leven volgens de normen van het 
evangelie en tot bisschop of gemeentepresident geroepen zijn, krijgen 
die roeping om leiding te geven aan de leden van de kerk. Zij werken 
voor ons en houden van ons, en wij behoren al het mogelijke te doen 
om hen bij de vervulling van hun taak te helpen. Als wij hen steunen, 
zullen we merken dat we gezegend worden door hun leiderschap. 

Opdrachten 
Bid tijdens uw persoonlijk en gezinsgebed voor uw kerkleiders. 

Onthoud u van kritische uitspraken of roddel over uw kerkleiders. 

Steun uw kerkleiders door hun gerechtvaardigde raad op te volgen. 

Aanvullende teksten 

• 1 Timoteüs 3:1-7 (de kwaliteiten van een bisschop) 

• Titus 1:5-9 (de kwaliteiten van een bisschop) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Nodig een bisschop of gemeentepresident uit om tijdens de les vra-
gen over zijn roeping te beantwoorden. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, ver-
halen uit de les te vertellen of teksten of citaten voor te lezen. 
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TAKEN VAN DE 
OUDERLING EN DE 

HOGEPRIESTER 

Doel: inzicht krijgen in de taken van ouderlingen en hogepriesters. 

Inleiding 
Als we leren wat de taken van ons priesterschap zijn en die ook vervul-
len, zijn we anderen tot zegen omdat we de vertegenwoordigers van 
de Heer zijn. Hij heeft ons zijn priesterschap gegeven zodat wij door 
onze taken uit te voeren, degenen voor wie we dat werk doen, kunnen 
helpen met hun vooruitgang in de richting van het eeuwige leven. 
Dat is vooral van toepassing op degenen die het Melchizedeks priester-
schap dragen omdat dit priesterschap 'de sleutels [draagt] van alle 
geestelijke zegeningen der kerk' (LV 107:18). Wie van ons het Melchize-
deks priesterschap dragen, zijn geordend tot het ambt van ouderling 
of hogepriester in dat priesterschap. Elk van die ambten heeft zijn eigen 
taken, maar veel verantwoordelijkheden zijn dezelfde. 

De verantwoordelijkheden van het Melchizedeks priesterschap 
Als wij getrouw onze taken als Aaronisch priesterschapsdrager vervul-
len, bereiden we ons voor op het Melchizedeks priesterschap. Als het 
moment van onze ordening tot het Melchizedeks priesterschap nadert, 
hebben we een gesprek met degenen die daartoe het gezag bezitten. 
Een Aaronisch priesterschapsdrager schreef het volgende over wat hij 
dacht en voelde na zijn gesprek over zijn verhoging in het Melchize-
deks priesterschap: 

'De ringpresident keek me diep in de ogen toen hij zijn laatste vraag 
stelde en naar mijn antwoord luisterde. Toen zei hij: "George, ik denk 
dat je klaar en het waardig bent om het Melchizedeks priesterschap te 
ontvangen en tot ouderling geordend te worden." Even later liep ik in 
de frisse avondlucht. (. . .) Nog nooit eerder was ik tegelijkertijd zo kalm 
en toch zo opgewonden geweest. (...) Niet lang daarna knielde ik bij 
mijn bed. Ik nam me voor om al het mogelijke te doen om mijn priester-
schap met ere te gebruiken. Ik nam me voor dat ik nooit zou vloeken, 
een schuin verhaal zou vertellen of iemand zou kwetsen. Ik besloot dat 
ik echt zou proberen een man van God te zijn. Ik zal me die avond 
altijd herinneren. Dat was het begin van alles. Het was zoiets geweldigs 
om tot dat priesterschap te worden geroepen. Het is zo goed om er nu 
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met mijn hele hart naar te streven te worden gekozen als iemand die 
waardig is dat priesterschap te gebruiken; om mijn gezin, (...) en 
mijn naasten tot zegen te zijn.' (George D. Durrant, Kentucky Louisville 
Mission News Letter, 19 oktober 1974.) 

• Wat nam de jongeman zich na het gesprek over zijn roeping vast 
voor? Wat moeten wij ons vast voornemen als we Melchizedeks-
priesterschapsdrager worden? 

We behoren allemaal ons best te doen om te weten te komen wat onze 
taken zijn en waardig te zijn om ons priesterschap te gebruiken. 
(Zie LV 107:99-100.) Als Melchizedeks-priesterschapsdragers hebben 
we allemaal bepaalde verantwoordelijkheden, ongeacht het ambt dat 
we bekleden. 

• Toon visueel hulpmiddel 9-a: 'Gezag in het priesterschap wordt 
verleend door handoplegging door degenen die daartoe het gezag 
van God hebben ontvangen'. 

Hieronder volgen enige verantwoordelijkheden van het Melchizedeks 
priesterschap: 

Persoonlijke bekering 
Wij behoren zelf bekeerd te zijn tot het evangelie van Jezus Christus en 
volkomen toegewijd te zijn aan de naleving van de beginselen. 

Verhoudingen in het gezin en de familie 
Wij behoren onze gezinsleden de evangeliebeginselen bij te brengen en 
hun liefde en begrip tonen. 

Familiegeschiedenis en tempelwerk 
Wij behoren in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling, voor 
onszelf en ons gezin de zegeningen van de tempel te verkrijgen, de 
namen van onze voorouders op te zoeken en tempelverordeningen 
voor hen te verrichten. Wij behoren te zorgen dat 'het hart der vaderen 
[teruggevoerd wordt] tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun 
vaderen' door gezinsverslagen bij te houden (zoals persoonlijke dag-
boeken, gezinslij sten en onze familiegeschiedenis) en door de structuur 
van het gezin in stand te houden. (Zie LV 128:17-18.) 

Welzijnszorg 
Wij behoren voor onszelf en voor ons gezin te zorgen, en door middel 
van het welzijnsprogramma van de kerk de behoeftigen te helpen. 

Zendingswerk 
Wij behoren bij passende zendingsactiviteiten betrokken te zijn, bijvoor-
beeld door gezinsleden op een voltijdzending voor te bereiden, door 
nieuwe leden te begeleiden, de zendelingen te helpen door naar poten-
tiële onderzoekers te zoeken, een voltijdzending zending te vervullen 
en het zendingswerk financieel te steunen. 
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die daartoe het gezag hebben ontvangen. 
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Huisonderwijs 
Wij behoren volledig op de hoogte te zijn van onze taak als huisonder-
wijzer en ijverig te waken 'over de [leden der] kerk' die aan ons zijn 
toevertrouwd 'en met hen te zijn en hen te sterken'. (Zie LV 20:53.) 

Betrokkenheid bij quorum- en kerkelijke activiteiten en dienstbaarheid 
Wij behoren ijverig te zijn in onze roeping in de kerk, andere taken in 
de kerk en in het quorum te vervullen en deel te nemen aan passende 
bijeenkomsten en activiteiten, waardoor we het koninkrijk van God 
opbouwen. 

Betrokkenheid bij de gemeenschap en dienstbaarheid 
Wij behoren 'de wet te eren, te gehoorzamen en te steunen, loyale bur-
gers en goede buren te zijn en een positieve bijdrage te leveren aan de 
gemeenschap waarin [we] leven. (Uit Annual Guidelines 1978-1979: 
"The Melchizedek Priesthood" [1978], biz. 1.) 

• Toon visueel hulpmiddel 9-b: 'Een vaderlijke zegen is een manier om 
anderen in hun geestelijk leven tot steun te zijn'. 

Verordeningen 
Als wij het Mechizedeks priesterschap verleend krijgen, ontvangen wij 
de macht om anderen in hun geestelijk leven tot steun te zijn. De Mel-
chizedekse priesterschap 'bedient het evangelie en houdt de sleutel (...) 
van de kennis Gods. Daarom openbaart zich de macht der goddelijk-
heid in de verordeningen ervan' (LV 84:19-21). Door de macht van het 
Melchizedeks priesterschap kunnen we olie wijden, zieken zalven, het 
priesterschap en de gave van de Heilige Geest op iemand bevestigen, 
anderen ordenen tot ambten in het priesterschap, een graf wijden, 
troostrijke zegens geven, onze kinderen een vaderlijke zegen geven en 
deelnemen aan de hogere tempelverordeningen. 

• Hoe openbaart zich de macht van God in die verordeningen? 
Welke zegeningen zijn u door het Melchizedeks priesterschap 
ten deel gevallen? 

De bijzondere taken van ouderlingen en hogepriesters 
De ouderling 
Het woord ouderling heeft in de kerk twee betekenissen. In algemene 
zin heeft het betrekking op ieder die het Melchizedeks priesterschap 
draagt. Zendelingen, presiderende kerkleiders en algemene autoriteiten 
worden bijvoorbeeld allemaal ouderling genoemd. Ouderling duidt ook 
een bepaald ambt in het Melchizedeks priesterschap aan. 

• Laat Leer en Verbonden 20:38-45, 42:44, 46:2, en 107:11-12 voorlezen. 
Welke taken van een ouderling worden in deze teksten genoemd? 

In aanvulling op de taken die in deze teksten genoemd worden, kun-
nen ouderlingen ook optreden in elke roeping die van hen verlangd 
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9-b: Een vaderlijke zegen is een manier om anderen in hun 
geestelijk leven tot steun te zijn. 
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wordt. President Joseph F. Smith heeft uitgelegd dat van ouderlingen 
gevraagd kan worden om in de tempel te werken, hun ambt thuis 
uit te oefenen, en de verkondiging van het evangelie aan de wereld te 
steunen. (Zie Gospel Doctrine, blz. 184-185.) 

De hogepriester 
De rechten en taken van de hogepriester zijn: presideren en fungeren in 
alle ambten van ouderling. (Zie LV 107:10.) Daartoe behoren onder 
andere het ambt van algemene autoriteit, zendingspresident, ringpresi-
dent en bisschop. Als hogepriesters presideren in hun diverse roepin-
gen, hebben zij de bevoegdheid om de geestelijke zegeningen van hun 
roeping te bedienen. 

Tot slot 
Het Melchizedeks priesterschap omvat de sleutels van alle geestelijke 
zegeningen van de kerk. Daarom kunnen wij, als wij als ouderling en 
hogepriester in ons priesterschapsambt officiëren, diegenen die wij die-
nen zowel in geestelijk als in stoffelijk opzicht tot zegen zijn. 

Opdrachten 
Zorg dat u op de hoogte bent van uw taken in uw ambt in het priester-
schap en neem u voor die beter te vervullen. 

Ga na welke bijzondere behoefte er in uw gezin bestaat. Stel vast op 
welke manier u een betere vader of een beter gezinslid kunt worden 
door thuis op de juiste manier uw priesterschap uit te oefenen. 

Aanvullende tekst 

• Leer en Verbonden 124:137 (ouderlingen als gevestigde dienaren 
voor de kerk) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees Leer en Verbonden 107. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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PATRIARCHEN 
EN PATRIARCHALE 

ZEGENS 

Doel: inzicht krijgen in de functie van patriarchen en ons voorbereiden 
op onze patriarchale zegen. 

Inleiding 
De Heer houdt van al zijn kinderen en Hij wil hen zegenen. Onze 
daden en keuzen bepalen echter de mate waarin Hij ons kan zegenen. 
President Joseph F. Smith heeft gezegd: 'Iedereen zal een eerlijke be-
loning ontvangen voor het goede dat hij doet en voor al zijn daden. 
Maar laten we niet vergeten dat alle zegeningen die we hier of in het 
hiernamaals zullen ontvangen, het gevolg zijn van onze gehoorzaam-
heid aan de wetten van God waarop die zegeningen zijn gegrond.' 
('What Is to Become of Such As Me?' Improvement Era, november 1912, 
biz. 71.) 

Als wij onze patriarchale zegen ontvangen, wordt ons verteld welke 
zegeningen onze hemelse Vader in deze wereld en in de eeuwigheid 
voor ons in petto heeft. Die zegeningen zullen ons deelachtig worden 
als we eerlijk en trouw zijn. Het feit dat we van tevoren van die zaken 
op de hoogte zijn, kan ons motiveren om de beloofde zegeningen 
waardig te zijn. 

Wat is een patriarch? 
Een patriarch is een vader. Adam was de eerste patriarch, en hij had de 
taak zijn nakomelingen tot zegen te zijn en ze te helpen een rechtscha-
pen leven te leiden. De patriarchale zegen die Adam zijn kinderen gaf, 
behoorde tot zijn laatste, dienende handelingen. 

• Laat de klas Leer en Verbonden 107:53-57 lezen. 

Joseph Smith heeft in een visioen gezien hoe Adam zijn kinderen bij 
elkaar riep en hun een patriarchale zegen gaf. Toen zag hij dat de Heer 
aan hen verscheen en aan Adam voorzegde wat er in de toekomst met 
hen zou gebeuren. Over die belangrijke gebeurtenis heeft de profeet 
Joseph Smith gezegd: 'Daarom zegende Adam zijn nakomelingen; hij 
wilde hen terugbrengen in Gods tegenwoordigheid.' (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, biz. 158-159.) 
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Het woord patriarch is ook de naam van een ambt in het Melchizedeks 
priesterschap. In de organisatie van de kerk in de tijd van Jezus werden 
patriarchen evangelisten genoemd. (Zie Efeziërs 4:11.) Toen de kerk 
werd hersteld, werd ook dit priesterschapsambt hersteld. Joseph Smith 
heeft uitgelegd: 'Een evangelist is een patriarch. (...) Waar de kerk op 
aarde ook gevestigd is, dient er een patriarch te zijn voor het welzijn 
van het nageslacht der heiligen.' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
biz. 151.) 

De meeste ringen van de kerk hebben een rechtschapen Melchizedeks-
priesterschapsdrager die onder leiding van het Quorum der Twaalf 
Apostelen tot ringpatriarch geroepen en geordend is. Als hogepriester 
heeft hij de bevoegdheid om elke taak van een hogepriester te vervul-
len; maar omdat hij patriarch is, heeft hij de bijzondere taak om zegens 
te geven aan leden van de ring die hun patriarchale zegen willen ont-
vangen. 

Patriarchen zijn gerechtigd en worden geïnspireerd om in de naam van 
de Heer patriarchale zegens te geven. Die zegens kunnen troost bren-
gen in tijden van verdriet of zorgen, ons geloof versterken en ons moti-
veren de normen van het evangelie na te leven en daardoor de zegenin-
gen te verwerven die de Heer voor ons in petto heeft. (Zie De leer tot 
zaligmaking, deel 3, blz. 148.) 

Wat is een patriarchale zegen? 

• Toon visueel hulpmiddel 10-a: 'In onze patriarchale zegen wordt 
onze afstamming geopenbaard en worden ons zegeningen beloofd 
die we door een rechtschapen levenswijze kunnen verkrijgen.' 

In 1957 heeft het Eerste Presidium van de kerk uitgelegd dat een 
patriarchale zegen een geïnspireerde verklaring over onze afstamming 
bevat. Ook krijgen we geïnspireerde en profetische aanwijzingen en 
beloften met betrekking tot onze zending in het leven. Die zegen bevat 
beloften omtrent geestelijke gaven, stoffelijke zegeningen, advies, en 
waarschuwingen waardoor wij onze zending in dit leven kunnen ver-
vullen. (Zie Handboek kerkbestuur, blz. 6 -7 . ) 

Een belangrijk onderdeel van een patriarchale zegen is de bekendma-
king van onze afstamming, waardoor we weten via welke stam van 
Israël wij onze zegeningen ontvangen. Door ons voorgeslacht hebben 
we, overeenkomstig onze rechtschapenheid, recht op dezelfde zegenin-
gen als die welke Adam, Abraham, Jakob en andere grote profeten van 
God gekregen hebben. (Zie Eldred G. Smith, 'All May Share in Adam's 
Blessings', Ensign, juni 1971, blz. 100-101.) 

Toen wij lid werden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen, werden we erfgenamen van onze hemelse Vader. 
Dat houdt in dat we alle zegeningen zullen ontvangen die onze 
hemelse Vader voor ons in petto heeft - als we een rechtschapen leven 
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leiden. Het zijn dezelfde zegeningen die aan Abraham beloofd zijn. 
Leden van de kerk zijn ofwel rechtstreekse afstammelingen van Abra-
ham, of geadopteerd in een van de stammen van Israël omdat ze het 
ware evangelie aanvaard hebben. (Zie Romeinen 8:14-17; Galaten 
3:26-29; LV 86:8-10; en LV 63:20.) 

Nog een belangrijk onderdeel van de zegen is het inzicht dat we krijgen 
in onze zending in dit leven. Door middel van onze patriarchale zegen 
vertelt onze hemelse Vader ons wat onze doelen hier op aarde zijn 
en hoe we die kunnen verwezenlijken. De vervulling van onze zegen 
is echter voorwaardelijk. 

Ouderling John A. Widtsoe heeft gezegd dat sommige zegeningen mis-
schien niet in dit leven in vervulling gaan: 'Wij moeten nooit vergeten 
dat de beloften in dit leven of in het leven hierna verwezenlijkt kunnen 
worden. Soms zijn mensen gestruikeld omdat de beloofde zegeningen 
niet in dit leven in vervulling zijn gegaan. Zij vergaten dat het leven 
volgens het evangelie met alle daaraan verbonden activiteiten eeuwig 
doorgaat en dat het werk dat we op aarde doen in de hemel kan wor-
den voortgezet.' (Evidences and Reconciliations, blz. 323.) 

• Laat het daartoe aangewezen lid van de klas zijn getuigenis geven 
over de leiding en de steun die hij aan zijn patriarchale zegen 
ontleend heeft. 

Een patriarchale zegen ontvangen 
Om onze patriarchale zegen te kunnen ontvangen, moeten we aan 
bepaalde eisen voldoen. We moeten -

• Gedoopt lid zijn van de kerk en de normen van het evangelie nale-
ven. 

• Een verlangen hebben om leiding van de Heer te ontvangen. 

• Het evangelie bestudeerd hebben en weten wat het doel is van 
patriarchale zegens. 

• Volwassen genoeg zijn om de betekenis van de zegen op waarde 
te kunnen schatten en erdoor bemoedigd te kunnen worden. 

• Een aanbeveling krijgen van onze bisschop of gemeentepresident. 

• Een afspraak maken met de patriarch om onze patriarchale zegen 
te ontvangen. 

Als we onze zegen gaan ontvangen, behoren we te bidden om ons gees-
telijk voor te bereiden, en we behoren te bidden voor de patriarch dat 
hij inspiratie voor ons mag ontvangen. 

• Laat de daartoe aangewezen broeder vertellen hoe hij zich op zijn 
patriarchale zegen heeft voorbereid. 

70 



2O-a: In onze patriarchale zegen wordt onze afstamming geopenbaard en worden 
ons zegeningen beloofd die we door een rechtschapen levenswijze kunnen verkrijgen. 

71 



Les 10 

Als de patriarch ons onze zegen geven, neemt hij die op om ons een 
kopie van onze zegen te kunnen geven. Er wordt ook een kopie in de 
officiële verslagen van de kerk opgenomen. Zo kunnen we, als we onze 
zegen mochten verliezen, van de kerk een nieuwe kopie krijgen. 

Omdat een patriarchale zegen persoonlijk en heilig is, behoren we die 
op een veilige, maar toch gemakkelijk bereikbare plaats te bewaren. 
Alleen naaste familieden behoren kennis te nemen van de inhoud. 
Als we steun willen hebben aan onze patriarchale zegen, behoren we 
hem vaak te bestuderen. Als we dat doen, zullen we te weten komen 
wat we moeten doen om de beloofde zegeningen te ontvangen. 

Tot slot 
Uit het volgende verhaal blijkt hoe iemand werd gezegend toen hij vol 
geloof de raad opvolgde die hem in een deel van zijn patriarchale 
zegen gegeven was. 

'Ik had altijd al het gevoel dat ik een doel had in het leven en dat ik een 
belangrijke zending zou vervullen, maar ik had geen idee hoe ik dat 
moest doen, want toen ik al volwassen was, had ik nog steeds niet leren 
lezen en schrijven. 

'Ik vond dat ik net zo pienter was als de andere jongens, maar mijn 
schoolrapport wees anders uit - ik had de laagste cijfers. Een speciale 
serie schooltesten waarvoor ik veel moest lezen, wees uit dat ik niet 
zo'n licht was - dat ik misschien niet eens op eigen benen kon staan. 
Heel eenvoudige, theoretische vaardigheden die de andere jongens met 
gemak uitvoerden, waren voor mij te moeilijk. Toen ik tiener was, vroeg 
een van de andere jongens me of ik het woord gas wilde spellen, en dat 
kon ik niet. Omdat bij mij altijd alles mislukte, begon ik te denken dat 
ik echt dom was. De mensen om me heen hadden dat al eerder aange-
nomen en zeiden dat nu ook. 

'Ik haalde mijn middelbareschooldiploma alleen maar omdat het voor 
de school de eenvoudigste manier leek om te worden verlost van het 
probleem hoe ze een leerling konden opleiden die volgens hen zelfs het 
leesniveau van de derde klas van de lagere school niet kon halen. 

'Vreemd genoeg maakte ik voor het eerst kennis met de waarheden van 
het herstelde evangelie toen ik veertien was en probeerde een van de 
boeken te lezen die thuis in de boekenkast stonden. Ik vond een Boek 
van Mormon van mijn moeder, die zich jaren daarvoor in het landelijke 
zuiden van Tennessee had laten dopen. Maar omdat ze zo geïsoleerd 
woonde en geen contact had met andere leden van de kerk, had ze 
nooit veel over het evangelie geleerd en dwaalde ze al snel af. Daarom 
had ze niet de kennis en het verlangen om haar kinderen bekend te 
maken met het evangelie zoals dat in het Boek van Mormon vervat is. 

'Ik worstelde me door het getuigenis van Joseph Smith, las alleen de 
gemakkelijke woorden en sloeg de lange woorden die ik niet begreep 
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over. Het is niet verwonderlijk dat ik soms las zonder ook maar iets van 
de betekenis te begrijpen, maar om de een of andere reden werd ik 
erdoor getroffen en was ik ervan overtuigd dat wat ik probeerde te 
lezen, waar was. Wat ik wel kon lezen gaf me een verlangen om meer 
over de kerk te weten te komen. Dus liftte ik de volgende zondag 
dwars door de stad naar de mormoonse kerk. Dat was het begin van 
een periode van acht jaar waarin ik een groeiend getuigenis kreeg van 
het evangelie, groot genoeg om me (...) op mijn tweeëntwintigste te 
laten dopen. 

'Toen ik lid was van de kerk en me op het pad naar de celestiale verho-
ging had begeven, was ik niet langer tevreden met mijn gebrek aan ont-
wikkeling en met wat ik bereikt had. Ik wilde een waardevoller mens 
worden en van meer nut in zijn koninkrijk. Daarvoor moest ik veel 
leren, ook leren lezen. 

'Ik deed toen wat ons altijd wordt aangeraden als we een beslissing 
moeten nemen en plannen maken die invloed hebben op onze eeuwige 
vooruitgang - ik wendde me tot de Heer voor zijn leiding en die kreeg 
ik in een patriarchale zegen, waarin gezegd werd: 

'"U bent een uitverkorene in de ogen van God, evenals Paulus in vroe-
ger tijden, een uitverkoren dienstknecht met de macht en het vermogen 
om een goed werk te verrichten. Blijf zoeken naar kennis en bid om 
wijsheid opdat u uw hemelse Vader moge verheerlijken met uw intelli-
gentie." 

'Als de Heer vond dat ik kon leren, dan kon ik ook leren! Maar ik besefte 
wel dat die zegen niet automatisch vervuld zou worden als ik er niet 
meer aan dacht of niet in actie zou komen. Net als met alle patriarchale 
zegens het geval is, hing de vervulling af van mijn rechtschapenheid 
en mijn bereidheid om de dingen te doen die nodig waren om die zege-
ningen te realiseren. 

'Nu had ik het geloof dat ik met de hulp van de Heer kon leren als ik 
me ertoe zou zetten. En dat deed ik ook: ik studeerde van zes uur 's 
morgens tot middernacht, zes dagen per week. 

'Ik gaf driehonderd dollar uit aan een stel grammofoonplaten met de 
letters van het alfabet. Avond na avond leerde ik het alfabet uit mijn 
hoofd en sprak ik de letters uit om mezelf lezen en schrijven te leren. 
Ik kon nog steeds niet zo goed spellen, maar ik kon lezen door de 
woorden fonetisch in stukjes te breken totdat ik ze begreep. 

'Met het volste vertrouwen in mijn verworven vaardigheid in lezen en 
spellen, schreef ik me in als student aan de Ohio State University. Tij-
dens de colleges probeerde ik aantekeningen te maken, maar ik kon de 
woorden niet voldoende spellen om ze op te kunnen schrijven. Ik brak 
alle woorden nog steeds fonetisch in stukjes en daardoor kon ik maar 
een klein deel van de colleges noteren. En zonder nauwkeurige en vol-
ledige aantekeningen kon ik niet studeren en me goed op de examens 
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voorbereiden. Dus faalde ik weer in mijn pogingen om te studeren en 
was ik genoodzaakt de universiteit te verlaten. 

'Ik was ontmoedigd en begon te betwijfelen of ik wel een academische 
studie kon volgen, maar ik had een zegen gekregen en een belofte dat 
ik wel kon leren. Dus, in het besef dat de vervulling van die belofte uit-
sluitend afhing van mijn geloof en werken, bleef ik werken aan mijn 
spelling en leesvaardigheid. 

'Omdat ik volledig vertrouwde op wat de Heer in mijn zegen tegen me 
gezegd had, dat Hij me namelijk zou zegenen als ik mijn deel deed, 
schreef ik me in op Ricks College. Ik ging trouw op huisonderwijs en 
vervulde alle taken die de kerk me opdroeg - en studeerde achttien 
uur per dag. Ik had nog steeds moeite met lezen, maar ik herkende de 
woorden nu meteen, terwijl ik ze daarvóór in stukjes moest breken. 
Als ik een proefwerk had, leerde ik mijn aantekeningen letterlijk uit 
mijn hoofd zodat ik ze tijdens het proefwerk op kon schrijven. Toen ik 
Ricks verliet, kon ik goed lezen en was ik een van de beste leerlingen. 
Ik slaagde met hoge cijfers.! 

'Ik heb nu een graad gehaald aan de Brigham Young University en de 
door mij gewenste studie met hoge cijfers afgerond. 

'De belofte van de Heer dat ik goede werken kon verrichten, is in ver-
vulling gegaan en dat zal ook het geval zijn met de andere beloften in 
mijn patriarchale zegen als ik maar op Hem vertrouw en eraan werk om 
die zegeningen te verwezenlijken.' (Dorvis Rodgers, "You Shall Glorify 
Your Father in Heaven With Your Intelligence", When Faith Writes the 
Story, blz. 34-37.) 

Deze man had zich voorbereid en was gehoorzaam; als gevolg daarvan 
was zijn patriarchale zegen een bron van leiding en troost voor hem. 
Wij behoren net zoveel geloof te oefenen om de zegeningen die ons in 
onze patriarchale zegen beloofd worden, te verkrijgen. 

Opdrachten 
Bereid u, als u uw patriarchale zegen nog niet heeft ontvangen, erop 
voor. 

Lees uw patriarchale zegen vaak als u die wel heeft ontvangen en streef 
ernaar zo te leven dat u het waardig bent de beloofde zegeningen te 
ontvangen. 

Aanvullende teksten 

• Genesis 49:1-28 (de patriarch Israël zegent zijn zoons) 

• Leer en Verbonden 107:39-56 (de twaalf apostelen stellen evange-
listen aan; het patriarchale priesterschap in vroeger tijden) 

• Leer en Verbonden 124:91-92 (patriarchen ontvangen sleutels om 
zegens te kunnen geven) 
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• Mozes 6:1-6 (er werd een gedenkboek bijgehouden voor de kinderen 
van Adam) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Vraag iemand uit de klas die zijn patriarchale zegen heeft ontvangen 
of hij zijn getuigenis wil geven over de leiding en de steun die zijn 
patriarchale zegen voor hem is geweest. (Wijs hem erop dat een 
patriarchale zegen persoonlijk is en niet aan anderen moet worden 
voorgelezen. Daarom ook behoort hij niet te diep in te gaan op de 
beloften en de aanwijzingen die hem in de zegen gegeven zijn.) 

2. Vraag iemand anders of hij wil vertellen wat hij gedaan heeft om 
zich op zijn patriarchale zegen voor te bereiden. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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WAAROM ER ALGEMENE 
AUTORITEITEN NODIG 

ZIJN 

Doel: begrijpen waarom de Heer algemene autoriteiten roept en hoe 
wij gezegend worden door hen te steunen. 

Inleiding 
Toen de Heiland op aarde was, heeft Hij zijn kerk georganiseerd en 
mannen tot het priesterschap geordend. Hij riep twaalf apostelen 
en andere mannen om van Hem te getuigen en over de kerk te waken. 
Na zijn dood en opstanding bezocht Hij de Nephieten in Amerika 
en organiseerde zijn kerk daar op dezelfde manier. Hij ordende twaalf 
discipelen om de Nephieten op dezelfde manier te dienen als de 
twaalf apostelen in de kerk in de oude wereld. 

In deze laatste dagen heeft de Heer door middel van de profeet Joseph 
Smith de ware kerk van Jezus Christus opnieuw gevestigd. De kerk is 
georganiseerd door openbaring en heeft twaalf apostelen, net als de 
kerk in de tijd dat de Heiland op aarde was. Behalve apostelen heeft de 
Heer nog anderen geroepen om de hele kerk te helpen leiden en bestu-
ren. Die mannen noemen we de algemene autoriteiten. 

• Toon visueel hulpmiddel 11-a: 'De algemene autoriteiten van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. 

Een algemene autoriteit is drager van het Melchizedeks priesterschap 
en is door de Heer geroepen in een van de volgende functies: 

Het Eerste Presidium 
Het Eerste Presidium bestaat uit de president van de kerk en zijn twee 
raadgevers. De president draagt alle sleutels en bevoegdheden die in 
de laatste dagen in de kerk hersteld zijn. Samen met zijn raadgevers 
waakt de president over de hele kerk en heeft hij de macht en het gezag 
om in alle ambten in het priesterschap en in de kerk te officiëren. 

De president van de kerk heeft de sleutels van het priesterschap om 
over alle geestelijke en stoffelijke aangelegenheden van de kerk het 
beheer te voeren. Hij heeft het recht om ringpresidenten, bisschoppen, 
patriarchen en anderen sleutels te geven die behoren bij bepaalde amb-
ten in hun geografisch gebied. 
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Het Eerste Presidium 

President Thomas S. Monson 
Eerste raadgever 

President Gordon B. Hinckley President James E. Faust 
Tweede raadgever 

Het Quorum der Twaalf Apostelen 

Boyd K.Packer L. Tom Perry David B. Haight Neal A. Maxwell 

Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin 

Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring 

11-a: Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf apostelen 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 
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President Joseph F. Smith heeft geschreven dat 'dit gezag aan iedere 
man is verleend die tot een ambt in het priesterschap is geordend. Maar 
een vereiste is dat iedere handeling die onder dit gezag wordt verricht, 
op de juiste tijd en plaats, op de juiste wijze en naar de juiste orde 
wordt uitgevoerd. De bevoegdheid om aan die werkzaamheden leiding 
te geven, ligt besloten in de sleutels van het priesterschap.' (Zie 
Evangelieleer, blz. 134.) 

Het Quorum der Twaalf Apostelen 
De twaalf apostelen worden door de Heer geroepen als bijzondere 
getuigen van Christus. Zij handelen onder leiding van het Eerste Presi-
dium. 

De zeventig 
'De zeventig moeten in de naam des Heren handelen onder aanwijzing 
van de Twaalven (...), om de kerk op te bouwen, en alle aangelegenhe-
den er van onder alle natiën te regelen' (LV 107:34). 

De Presiderende Bisschap 
De Presiderende Bisschap is het presidium van de Aaronische priester-
schap en werkt onder leiding van het Quorum der Twaalf en het Eerste 
Presidium. De presiderende bisschop en zijn twee raadgevers waken 
over de fysieke ofwel stoffelijke zaken van de kerk. 

Naast de algemene autoriteiten wordt een groot aantal mannen geroe-
pen gebiedszeventigen. Dat zijn geen algemene autoriteiten, maar ze 
worden geroepen om de kerk in bepaalde gebieden van de wereld te 
helpen opbouwen. 

Taken van de algemene autoriteiten 
De algemene autoriteiten zijn vertegenwoordigers van Jezus Christus. 
De Heiland zelf is het hoofd van de kerk en bestuurt haar door open-
baring aan de profeet en de andere algemene autoriteiten. Door middel 
van die mannen openbaart de Heer zijn wil en leert Hij ons alles wat 
nodig is voor ons heil. 

De algemene autoriteiten vertegenwoordigen de Heiland op veel ver-
schillende manieren: 

1. Zij reizen over de hele wereld om de leden en de plaatselijke leiders 
van de kerk te helpen en te instrueren. 

2. Zij zorgen voor eenheid in de kerk en dat er in de juiste beginselen 
onderricht wordt. 

3. Zij ordenen plaatselijke priesterschapsleiders zoals ringpresidenten 
en ringpatriarchen. 

4. Zij houden toespraken tijdens de algemene conferentie, gebiedscon-
ferenties en andere bijeenkomsten. Als deze mannen spreken onder 
de invloed van de Heilige Geest is dat hetzelfde als wanneer 
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Christus zelf zou spreken. 'Hetgeen Ik, de Here, heb gesproken, dat 
heb Ik gesproken (...) hetzij gesproken door mijn eigen stem, of door 
de stem mijner dienstknechten, dat is hetzelfde' (LV 1:138). Daardoor 
onderrichten en inspireren zij zowel de leden van de kerk als niet-
leden. 

5. De twaalf apostelen zijn geroepen als bijzondere getuigen van Jezus 
Christus voor de hele wereld. Waar ze zich ook bevinden, getuigen 
zij van de goddelijke aard van Christus. De andere algemene autori-
teiten getuigen ook van de Heiland. 

6. Zij houden toezicht op alle bestuurlijke zaken van de kerk. 

7. Bij al die taken zijn zij ook vader en echtgenoot. Net als andere 
vaders in de kerk hebben zij de verantwoordelijkheid om hun eigen 
gezin naar het celestiale koninkrijk te leiden. 

Waarom wij algemene autoriteiten nodig hebben 
De hele geschiedenis door heeft onze hemelse Vader door middel van 
zijn profeten zijn wil aan de mensen op aarde geopenbaard. Dat geldt 
altijd, of we het nu hebben over de tijd van Noach, van Mozes of van 
Joseph Smith. De omstandigheden kunnen wel veranderen, maar de 
waarheid verandert niet. Omdat we steeds Gods leiding nodig hebben, 
heeft hij ons een profeet, apostelen en andere algemene autoriteiten 
gegeven die ons in deze tijd leiding geven. 

Het volgende verhaal gaat over een groep mensen die gezegend werd 
doordat ze een profeet gehoorzaamden: 

'In juli 1959 waren de plannen eindelijk gereed. Dertig getrouwe Tahi-
tianen hadden gewerkt, gespaard en offers gebracht om het nodige 
geld voor een reis naar de Hawaii-tempel bij elkaar te sprokkelen. Het 
was een heel karwei geweest om de Paraita (letterlijk het Grote Opper-
hoofd), het zendingsschip, in het droogdok te manoeuvreren, te repare-
ren en te schilderen. Toen waren er nog de problemen met de Franse 
regering. [De schipper, broeder Tapu, kon de havenmeester eindelijk 
overreden, en samen konden ze de Franse gouverneur ertoe overhalen 
de heiligen toe te staan met de Paraita naar Hawaii te varen.] 

'Broeder Tapu kreeg niet alleen toestemming van de Franse autoritei-
ten, maar schriftelijk vroeg hij ook toestemming aan president David O. 
McKay in Salt Lake City. Die toestemming kreeg hij en toen was alles in 
gereedheid. 

'Toen kregen ze een oproep van het zendingskantoor. Iedereen die zich 
voor de reis had opgegeven, moest vóór het vertrek naar een bijeen-
komst op het zendingskantoor komen. (...) 

'Die dag was er een speciale boodschapper, Ernest C. Rossiter, (...) aan-
gekomen met een boodschap van president David O. McKay in Salt 
Lake City. Hij bracht verbluffend nieuws. De heiligen kregen het ver-
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zoek de tocht niet te ondernemen. Volgens broeder Tapu had president 
McKay er geen uitleg bij gegeven. Hij had broeder Rossiter alleen maar 
gevraagd: "Ga erheen en houd ze tegen. Ze redden het niet, en als wij 
hen wel laten gaan, krijgen we moeilijkheden met de [Franse] regering. 
Wij zijn verantwoordelijk. Ga er dus heen en houd ze tegen." 

In het zendingsdagboek schreef president Christiansen (de zendings-
president] hoe druk hij zich maakte dat hij die boodschap moest over-
brengen aan de heiligen die klaar stonden om zich in te schepen: 

'"Ik maakte me grote zorgen en ik wist dat ik de hulp van de Heer 
nodig had om uitleg te geven aan die nederige, trouwe leden die zulke 
hoge verwachtingen hadden omdat ze in zijn heilig huis hun begif-
tiging zouden ontvangen. Ik vastte en bad erover. Op 15 juli 1959 beleg-
de ik om acht uur 's morgens een vergadering met de priesterschaps-
dragers, en ook vroeg ik zes getrouwe broeders om diezelfde ochtend 
om half acht op mijn kamer te komen. Bijgestaan door president Rossi-
ter vertelden we welk besluit het Eerste Presidium had genomen, en we 
zeiden dat we hun geloof en gebeden nodig hadden om de boodschap 
over te brengen aan de priesterschapsdragers die om acht uur bij elkaar 
zouden komen. Toen president Rossiter en ik uitgesproken waren, 
spraken die mannen om de beurt in het kort uit wat ze dachten, 
en terwijl ik luisterde, zwol mijn hart van vreugde omdat zij gehoor 
wilden geven aan de raad van onze profeet hier op aarde." 

'"We gingen naar de vergadering met de priesterschapsdragers. Toen 
zij de boodschap van het Eerste Presidium gehoord hadden, zeiden [zij] 
dat ze ervan overtuigd waren dat dit, als het van de leiders van de kerk 
kwam, door de Heer geïnspireerd moest zijn en dat gehoorzaamheid 
aan hun raad de enige manier was om hun liefde te tonen en hun dank-
baarheid voor de zegeningen die Hij hun gegeven had. Ik vroeg hun 
om hun stem uit te brengen, en allen staken hun hand op waarmee ze 
het besluit van het Eerste Presidium aanvaardden." 

'De reis werd dus afgelast, en noch president Rossiter, noch president 
Christiansen, noch de getrouwe Tahitianen wisten precies waarom de 
profeet van God gezegd had dat ze niet moesten vertrekken. Zij gelast-
ten de reis af omdat zij vertrouwen hadden in de profeet. 

'Later ging broeder Tapu, de schipper, terug naar zijn schip waar een 
monteur hem vertelde dat een klein onderdeel beschadigd was en nog 
maar 100 tot 150 uur mee zou gaan. Niettemin werd de boot te water 
gelaten en verankerd. (...) 

'Broeder Tapu vertelde: "Een paar dagen later werd ik opgebeld. Ik 
was op het zendingskantoor bezig met ons plaatselijk kerkblad. 
De havenmeester was aan de telefoon. Hij zei: 'Hé, uw boot zinkt.' 
En ik zei: 'Wat vertelt u me nu? Hij komt net uit het droogdok!' Hij 
zei nogmaals: 'Uw boot zinkt. Kom snel!' Ik haastte me dus naar de 
haven. Het schip was al half gezonken. Mijn eerste stuurman was 
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onder de boot gedoken om te zien wat er aan de hand was. Hij kwam 
erachter dat de afvoerpijp van de keuken verrot was. De mannen die de 
reparaties hadden uitgevoerd, hadden over ernstig verrot hout en roe-
stige leiding heen geschilderd. Die pijp was kapot gegaan waardoor het 
schip water maakte. 

'"Stel je voor dat we drie- of vierhonderd kilometer uit de kust in een 
reddingsboot hadden moeten klimmen! Als we volgens schema uitge-
varen waren, zouden we zo ver uit de kust geweest zijn op het moment 
dat die verrotte pijp en dat hout het begaven." 

'Op het moment dat de heiligen in Tahiti de raad van de profeet op-
volgden, konden ze niet begrijpen waarom president McKay zich 
zoveel zorgen maakte. Maar nu begrepen ze hoe God werkte. Broeder 
Tapu verwoordde dat toen hij zei: "Daarom heb ik altijd een getui-
genis gehad dat president McKay een waar profeet van de Heer is."' 
(R. Lanier en JoAnn M. Britsch, 'A Prophet's Warning', New Era, maart 
1976, biz. 12,14.) 

De algemene autoriteiten spreken namens Christus. De Heer heeft ge-
zegd: 'En wat zij ook zullen spreken, wanneer zij door de Heilige Geest 
worden gedreven, zal Schrift zijn, de wil des Heren, de zin des Heren, 
het woord des Heren, de stem des Heren, en de kracht Gods tot zalig-
heid' (LV 68:4). 

Omdat die mannen de vertegenwoordigers van de Heiland op aarde 
zijn, is het belangrijk dat we weten wat zij zeggen en dat we hun lerin-
gen opvolgen. Denk eens aan een aantal leringen van de Heer die in 
onze tijd door de algemene autoriteiten benadrukt zijn: zij hebben ons 
aangeraden gezinsavond te houden. Ze hebben ons gevraagd mee te 
helpen aan de bouw van tempels en aan onze familiegeschiedenis te 
werken. Zij hebben erover gesproken hoe belangrijk het is om individu-
eel en als gezin voorbereid te zijn (waartoe ook een voedselvoorraad 
behoort). En ze hebben gesproken over de noodzaak dat elk lid zen-
dingswerk doet. 

• Laat de klas erover nadenken in welke opzichten de wereld in de 
laatste tien of twintig jaar veranderd is. Waarom kunnen we, als we 
naar de profeten luisteren, de problemen waarmee we in deze tijd te 
maken hebben beter aan? 

De algemene autoriteiten steunen 
De Heer zal niemand tot gehoorzaamheid aan zijn dienstknechten 
dwingen. We kunnen hen aanvaarden of verwerpen. Het is echter een 
grote zegen als we de algemene autoriteiten en onze andere leiders 
kunnen aanvaarden en steunen. Dat doen we formeel tijdens bepaalde 
bijeenkomsten waarin ons wordt gevraagd de leiders van de kerk steun 
te verlenen. Onze bereidheid daartoe tonen we door onze rechterhand 
op te steken. Maar de algemene autoriteiten steunen vereist meer dan 
alleen onze rechterhand opsteken. We steunen de algemene autoriteiten 
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pas echt als we hun leringen aanvaarden, hun raad opvolgen en hun 
leiding accepteren. 

Deze mannen zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus en ont-
vangen voortdurend openbaringen van Hem. Wij eren de Heiland door 
zijn vertegenwoordigers te eren. Wij eren en respecteren onze levende 
profeten door hun leringen te gehoorzamen, voor hen te bidden en 
te bidden om de kracht om hen te volgen. (Zie Hebreeën 13:17-18 en 
LV 107:22.) We steunen ze ook als we onze bisschop of gemeentepresi-
dent steunen, want hij handelt onder hun leiding. 

Grote zegeningen vallen degenen die de algemene autoriteiten steunen, 
te deel. De Heer heeft gezegd dat degenen die geloven in de leringen 
van de profeet en tot het einde in geloof volharden, alles zullen ontvan-
gen wat God heeft. (Zie LV 84:36-38.) Het Boek van Mormon maakt 
melding van een groot man, Amulek, die een profeet van God ontving. 
Een engel bezocht Amulek en zei dat de profeet Alma bij hem zou 
komen. De engel zei: 'En gij zult hem in uw huis ontvangen en hem 
voeden, en hij zal u en uw huis zegenen; en de zegen des Heren zal op 
u en uw huis rusten' (Alma 10:7). Amulek ontving Alma in zijn huis en 
gaf later zijn getuigenis van de grote zegeningen die hem en zijn gezin 
ten deel waren gevallen omdat hij een profeet had ontvangen. 

• Lees Alma 10:10-11. Hoe kunnen wij de zegeningen ontvangen die 
Amulek beschrijft? 

Misschien komt er wel nooit een algemene autoriteit bij ons thuis, maar 
we kunnen dergelijke zegeningen wel ontvangen als wij de algemene 
autoriteiten aanvaarden door thuis hun geïnspireerde raad op te vol-
gen. 

• Laat broeders vertellen wat ze gevoeld hebben toen ze een algemene 
autoriteit hoorden spreken of zijn woorden lazen. Waarom is het 
belangrijk dat we de raad van de algemene autoriteiten opvolgen? 

Tot slot 
De algemene autoriteiten zijn vertegenwoordigers van de Heiland. 
Zij dragen het priesterschap en de sleutels om leiding te geven aan het 
werk in de kerk van de Heer. Als wij hun raad opvolgen en hen 
steunen met ons vertrouwen, onze gehoorzaamheid en onze gebeden, 
zullen we grote zegeningen ontvangen. 

President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Iemand heeft eens gezegd (...) 
en ik geloof dat het absoluut waar is: "Iemand heeft zich pas echt 
bekeerd als hij ziet dat de macht van God berust bij de leiders van deze 
kerk en als dat als een vuur in zijn hart brandt." Pas als de leden van 
deze kerk die overtuiging hebben dat zij op de juiste manier geleid 
worden en ervan overtuigd zijn dat deze mannen van God geïnspireerd 
zijn en op de juiste manier door de hand van God zijn aangesteld, heb-
ben zij zich echt bekeerd.' Ensign, juli 1972, blz. 103.) 
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Sluit de les af door met de klas te zingen: 'Wij danken u, Heer, voor 
profeten'. (Lofzang 17; of Evangeliebeginselen, blz. 344.) 

Opdrachten 
Vraag de Heer in uw gezinsgebeden en in uw persoonlijke gebeden of 
Hij de algemene autoriteiten wil zegenen. 

Bid om een getuigenis en de kracht om de profeet en de andere alge-
mene autoriteiten te volgen. 

Aanvullende teksten 

• Numeri 12:6 (de Heer verschijnt aan zijn profeten) 

• Amos 3:7 (de Heer openbaart zijn verborgenheden aan zijn profeten) 

• Lucas 1:59-79 (de Heer heeft altijd door profeten tot de mens gespro-
ken) 

• Leer en Verbonden 21:4-6 (uitspraken die de profeet doet, moeten we 
beschouwen als komend uit de mond van God) 

• Leer en Verbonden 43:1-7 (openbaringen voor de kerk worden alleen 
gegeven door middel van de profeet) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

Geef broeders van tevoren opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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VERANTWOORDELIJK-
HEID VOOR ONSZELF 
EN VOOR HET GEZIN 



DE VERANTWOORDE-
LIJKHEID VAN DE VADER 

VOOR HET WELZIJN 
VAN ZIJN GEZIN 

Doel: inzicht krijgen in de verantwoordelijkheid die de vader heeft om 
plannen te maken met betrekking tot de behoeften vart zijn gezin, en 
daarin te voorzien. 

Inleiding 
Een profeet van de Heer heeft gezegd: 'Het gezin is de belangrijkste 
organisatie in de tijd en in de eeuwigheid. Ons doel in dit leven is: 
voor onszelf een eeuwig gezin vormen.' (Joseph Fielding Smith, 
"Counsel to the Saints and to the World", Ensign, juli 1972, blz. 27.) 

De vader behoort in de behoeften van zijn gezin te voorzien 
Profeten en apostelen hebben ons geleerd: 'Volgens het goddelijk plan 
behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presi-
deren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming 
van zijn gezin.' ('Het gezin - een proclamatie aan de wereld', De Ster, 
januari 1996, blz. 93.) Die heilige verplichting die de Heer ons gegeven 
heeft, is het belangrijkste werk dat een vader ooit tot stand zal brengen. 
President David O. McKay heeft gezegd: 'Geen enkel succes kan op-
wegen tegen falen in het gezin.' (Geciteerd door J. E. McCulloch, Home: 
The Savior of Civilization [1924], blz. 42, in Conference Report. April 
1935, blz. 116.) 

Het gezin is de plaats waar voor de kinderen gezorgd moet worden en 
waar ze eeuwige beginselen moeten leren. 'Het belangrijkste van het 
werk van de Heer is het werk in ons gezin', heeft president Harold B. 
Lee gezegd. (Regional Representatives Seminar Report, april 1972, blz. 2.) 
Geen enkele leerkracht heeft zoveel invloed op onzë kinderen als wij, 
de ouders. Daarom moeten we onze kinderen zowel door ons voor-
beeld als door onze woorden onderwijzen. We hebben de belofte dat 
we, als we ons in de tempel aan onze echtgenote en onze kinderen laten 
verzegelen en getrouw de evangeliebeginselen naleven, als eeuwig 
gezin samen zullen zijn in het celestiale koninkrijk. (Zie hoofdstuk 47, 
'De verhoging, in het lesboek Evangeliebeginselen.) 
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Voorzien in de stoffelijke behoeften van het gezin 
Van ons, vaders, wordt verwacht dat we voorzien in de stoffelijke 
behoeften van ons gezin. Daarvoor moeten we -

1. Eerlijk werk doen. 

2. In samenwerking met onze echtgenote een gezinsbegroting op te 
stellen. 

3. Onze kinderen leren werken. 

4. Een programma opstellen om thuis voedsel te produceren en een 
voorraad op te slaan. 

In hedendaagse Schriftuur wordt aangegeven dat degene die zou kun-
nen werken maar dat niet doet 'van de arbeider noch het brood [zal] 
eten, noch de klederen dragen' (LV 42:42). De Heer heeft gezegd dat 
degene die niet wil werken niet de zegeningen zal ontvangen van dege-
nen die wel werken, tenzij hij verandert. Hij zal misschien niet eens zijn 
plaats in de kerk behouden. (Zie LV 75:29.) Natuurlijk maakt het niet uit 
wat voor werk we doen, als het maar eerlijk en bevredigend werk is. 

De man behoort met zijn vrouw samen een gezinsbegroting op te stel-
len. Het inkomen dat hij verdient, is niet alleen van hem - het is voor 
het hele gezin. Hij heeft de taak erop toe te zien dat in de financiële 
behoeften van elk gezinslid tegemoet wordt gekomen, en niet alleen in 
die van hemzelf. Als hij zijn uiterste best doet om in de stoffelijke be-
hoeften van zijn gezin te voorzien, zal de Heer hem zegenen, en kun-
nen zijn vrouw en kinderen hun eigen taak in het gezin vervullen. 

• Toon visueel hulpmiddel 12-a: 'Gezinnen waar men samenwerkt, 
worden zowel stoffelijk als geestelijk gezegend'. 

Kinderen moeten worden aangespoord en de gelegenheid krijgen om 
zich zoveel mogelijk te ontwikkelen zodat ze voorbereid zijn op hun 
taak in het leven. Voor zover mogelijk behoren zij niet van school te 
worden genomen om te gaan werken. Dat betekent niet dat onze kin-
deren thuis geen taak mogen hebben. President Harold B. Lee heeft 
de ouders de instructie gegeven om hun kinderen bepaalde taken te 
geven, waarmee verveling wordt voorkomen en waardoor ze volwas-
sen werkgewoonten kunnen ontwikkelen. (Zie "Preparing Our Youth" 
Ensign, maart 1971, blz. 3.) 

Een van de taken die we onze kinderen kunnen geven, is de zorg voor 
een groentetuin. We hebben de raad gekregen om een groentetuin aan 
te leggen, een deel van ons eigen voedsel te produceren en vervolgens 
zoveel mogelijk voedsel op te slaan. President Spencer W. Kimball heeft 
elk gezin aangeraden: 'Teel uw voedsel als dat enigszins mogelijk is 
op eigen grond. (...) Ontwikkel uw vaardigheid om thuis voedsel te 
conserveren en op te slaan. Wij bevestigen opnieuw de raad die de kerk 
altijd gegeven heeft, namelijk om een jaarvoorraad op te bouwen en in 
stand te houden.' (Ensign, mei 1976, blz. 124.) 
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• Welke taken kunnen we als gezin doen om onze kinderen te leren 
werken? Waar kunnen we hulp krijgen als we niet in staat zijn om in 
de stoffelijke behoeften van ons gezin te voorzien? (We behoren altijd 
eerst hulp te vragen aan familieleden en kennissen die eventueel zou-
den kunnen helpen. Als dat niet mogelijk is, wenden wij ons tot de 
kerk en nemen we contact op met onze quorumleiders. Overheidsin-
stellingen behoren alleen in de arm te worden genomen als de kerk 
ons de nodige hulp niet kan verschaffen.) 

Voorzien in de geestelijke behoeften van ons gezin 

Om in de geestelijke behoeften van ons gezin te voorzien kunnen we -

1. Onze vrouw en kinderen onderwijzen in het evangelie. 

2. Dagelijks gezinsgebed houden. 

3. Ons huis maken tot een plaats waar de Geest van de Heer kan 
verblijven. 

4. Onze tiende en offergaven aan de Heer betalen. 

5. Zinvolle gezinsavonden houden. 

Dat zijn allemaal heilige taken. In de Leer en Verbonden worden we 
gewezen op het belang van een van die taken in het bijzonder: 

• Laat de klas Leer en Verbonden 68:25, 28 lezen. Wat moeten we van 
de Heer aan onze kinderen leren? 

Een vader moet zorgen dat zijn gezin thuis in het evangelie onderwe-
zen wordt. Een van de beste manieren om daarmee te beginnen is de 
gezinsavond. Daarmee creëren we een vaste tijd waarop we met onze 
gezinsleden kunnen praten en aanwijzingen kunnen geven. Het Eerste 
Presidium heeft er bij alle ouders op aangedrongen 'om regelmatig op 
maandagavond als gezin bij elkaar te komen, les te geven aan de hand 
van de Schriften (...) en hun gezinsleden hun getuigenis te geven. 
Ouders moeten van die gelegenheden gebruik maken om een beter 
contact met hun kinderen te krijgen, naar hun problemen te luisteren, 
[bekend te raken met hun doelen] en hun de persoonlijke leiding te 
geven waaraan zij zoveel behoefte hebben'. ('Boodschap van het Eerste 
Presidium', Gezinsavondlesboek, 1976-1977, blz. 3.) 

Een vader moet, om zijn kinderen goed te kunnen onderwijzen, zijn tijd 
goed indelen om vaak thuis te kunnen zijn. Hij behoort ook te laten 
zien hoeveel vreugde hijzelf aan het evangelie beleeft door getrouw zijn 
tiende en offergaven aan de kerk te betalen, roepingen in de kerk te 
aanvaarden en te vervullen, en de andere geboden te onderhouden. 

• Hoe kan de kerk ons helpen bij het onderwijs aan onze kinderen? 
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Zegeningen voor vaders en gezinnen 

• Toon visueel hulpmiddel 12-b: 'Koning Benjamin voorzag zowel in 
de stoffelijke als de geestelijke behoeften van zijn gezin'. 

Het Boek van Mormon maakt melding van een belangrijke profeet, 
koning en vader, koning Benjamin. (Zie Mosiah 2:12,14.) Hoewel hij 
koning en profeet was, werkte hij eigenhandig om in de behoeften van 
zijn gezin te voorzien. Hij verwachtte geen steun van anderen. Als 
vader behoren wij zijn voorbeeld te volgen en te voorzien in de behoef-
ten van ons gezin. 

Abraham is nog een vader die we als voorbeeld kunnen nemen. Door 
zijn getrouwheid werd hem een rechtschapen gezin en een groot nage-
slacht beloofd. (Zie Genesis 17:3-8.) Abraham werd gezegend voor zijn 
ijver om de Heer te volgen en goed voor zijn gezin te zorgen. Wij kun-
nen diezelfde zegeningen verkrijgen als wij voorzien in de geestelijke 
en stoffelijke behoeften van ons gezin. Daarbij zal de liefde in ons gezin 
toenemen en zal ons gezin in geestelijk opzicht vooruitgang maken. 

Tot slot 
Uit het volgende verhaal blijkt hoe een vader met zijn gezin werd geze-
gend toen hij het evangelie aanvaardde en ernaar leefde: 

Voordat Joseph Garcia lid werd van de kerk, dronk hij graag een glas 
met zijn vrienden en was hij weinig thuis. Als gevolg daarvan moest 
zijn vrouw vaak een baantje als schoonmaakster aannemen om geld 
voor het gezin te verdienen. Zijn kinderen kenden hem nauwelijks. 
Ze waren eerder bang voor hem dan dat ze hem respecteerden of van 
hem hielden. 

Op een goede dag werd hij echter voorgesteld aan een paar mormoonse 
zendelingen. Na een half jaar les van de zendelingen veranderde zijn 
leven volkomen. Hij ging niet meer met zijn vrienden naar het café en 
werd al spoedig lid van de kerk. Hij begon tijd met zijn kinderen door 
te brengen, gezinsavonden te houden en te genieten van uitstapjes met 
vrouw en kinderen. Hij maakte een zorgvuldige gezinsbegroting waar-
door zijn vrouw niet meer hoefde werken en thuis kon blijven. 

Hij kwam er al gauw achter dat hij het fijner vond om thuis te blijven en 
tijd met zijn vrouw door te brengen dan met zijn vroegere vrienden. 
Zijn kinderen gingen van hem houden en proberen nu zijn voorbeeld 
van een rechtschapen levenswijze te volgen. 

Opdrachten 
Evalueer in hoeverre u de geestelijke en stoffelijke behoeften van uw 
gezin vervult. 

Neem u voor om in de behoeften van uw gezin te voorzien. 
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Maak samen met uw vrouw en kinderen een plan om uw leven in over-
eenstemming te brengen met de Schriften en de raad van de leiders van 
de kerk. 

Aanvullende teksten 

• Timoteüs 5:8 (vaders moeten voor hun gezin zorgen) 

• Mosiah 27:14, 22-24 (de Heer hoort de gebeden van vaders voor hun 
kinderen) 

• Leer en Verbonden 68:30-31 (de kinderen van mensen die niet willen 
werken, groeien op in goddeloosheid) 

• Leer en Verbonden 75:25, 28-29 (vaders moeten voor hun gezinsleden 
zorgen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 27, 'Werken en persoonlijke verantwoording', 
en hoofdstuk 36, 'Het gezin kan eeuwig zijn' in het boek Evangelie-
beginselen. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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OVERLEG MET 
ONZE GEZINSLEDEN 

Doel: Ons gezin versterken door met onze vrouw en kinderen overleg 
te plegen. 

Inleiding 

• Zing met de klas: 'Als er liefde heerst'. (Lofzang 192 of Evangelie-
beginselen, blz. 352.) 

Vaders behoren in rechtschapenheid voor te gaan en te leiden 
Ons aardse thuis is het begin van ons eeuwig gezin. De vaders die dat 
weten, beseffen dat zij een heilige taak hebben om hun gezin in recht-
schapenheid te leiden en de weg te wijzen. President N. Eldon Tanner 
heeft gezegd: Elk gezin van de kerk behoort een voorbeeldfunctie te 
vervullen, waarbij de vader het hoofd van het gezin is, maar waarbij hij 
presideert in liefde en in volkomen harmonie met de rechtschapen ver-
langens van de moeder. Samen behoren zij dezelfde doelen voor het 
gezin na te streven, en de kinderen moeten die liefde en harmonie voe-
len.' ('Fatherhood', Ensign, juni 1977, blz. 2.) 

Als getrouwde priesterschapsdragers hebben we de taak een rechtscha-
pen gezin groot te brengen, maar dat doen we natuurlijk niet alleen. 
We krijgen hulp van onze echtgenote. Samen kunnen we werken aan 
een sterk huwelijk en ons gezin terugbrengen bij de Heer. Dat betekent 
dat we van onze echtgenote moeten houden en met haar moeten over-
leggen als we ons thuis in de Geest van de Heer willen verheugen. 

Onze echtgenote liefde en aandacht geven 

• Lees Efeziërs 5:25 en Mosiah 4:14. 

De Heer draagt ons in deze tekst op om een gezin van vrede en liefde te 
stichten. Daarvoor moeten we al meteen in het begin van ons huwelijk 
werken aan een sfeer van oprechte liefde en kameraadschap. Als dat op 
dit moment niet het geval is, moeten we daar nu aan werken. Daarvoor 
moeten we regelmatig samen bidden, elkaar liefde en respect tonen en 
samen de Schriften bestuderen. Het belangrijkste is misschien wel dat 
we Gods geboden onderhouden en ons houden aan de verbonden die 
we bij ons huwelijk gesloten hebben. 
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Een krachtige priesterschapsleider is vriendelijk en zorgzaam voor zijn 
vrouw. (Zie Efeziërs 5:25.) President J. Reuben Clark jr. heeft gezegd 
dat man en vrouw, om een celestiaal gezin te vormen, elkaar moeten 
liefhebben, eren en respecteren. Zij moeten geduld hebben met elkaar 
en trouw zijn aan hun huwelijksbeloften. Hun geloof moet 'het gezin 
als een vriendelijk licht beschijnen'. Als zij die zaken in acht nemen, 
zal hun gehoorzaamheid aan God 'hen leiden en opmonteren.' 
(Zie Immortalitiy and Eternal Life, deel 2 [Melchizedek Priesthood Study 
Guide, 1969], blz. 14-15.) 

• Wat kunnen wij doen om onze echtgenote liefde en aandacht te 
geven? Waarom kunnen we daardoor een gezin van vrede en liefde 
vestigen? 

Overleg met onze echtgenote 

• Toon visueel hulpmiddel 13-a: 'Leidinggeven aan het gezin is veel 
gemakkelijker en doeltreffender als de man overleg pleegt met zijn 
vrouw'. 

Het is belangrijk dat we met onze echtgenote van gedachten wisselen. 
De meeste huwelijks- en gezinsproblemen kunnen overwonnen wor-
den als we overleg plegen met onze echtgenote - en de Heer om hulp 
en leiding vragen. 

• Lees Alma 37:37. Op welke manier vinden we steun bij de Heer door 
Hem te raadplegen? 

Als we verstandige priesterschapsdragers zijn, moeten we problemen 
en doelen gebedvol met onze echtgenote bespreken en haar bij onze 
beslissingen betrekken. Als we van onze vrouw houden, zullen we 
altijd openstaan voor haar ideeën en hulp en niet proberen op eigen 
houtje belangrijke gezinsproblemen op te lossen. Daarvoor moeten we 
een bepaalde tijd reserveren waarin we over de kinderen, financiën, 
godsdienst, gezinsavonden en andere persoonlijke en gezinsaangele-
genheden kunnen praten. Alleen op die manier zullen we eendrachtig 
ons gezin kunnen leiden. 

Man en vrouw zijn allebei belangrijk in het huwelijk. Sommige mannen 
denken dat ze, omdat ze het priesterschap hebben, alle beslissingen 
kunnen nemen, maar in de Schriften staat dat dit verkeerd is. 

• Lees LV 121:39, 41. 

'Onrechtvaardige heerschappij' uitoefenen is misbruik maken van het 
priesterschap. Als Melchizedeks-priesterschapsdragers hebben we 
de plicht om met liefde en belangstelling naar onze vrouw te luisteren. 
En als we luisteren, behoren we dat niet te doen als haar meerdere, 
want zij is onze partner en onze gelijke. Het volgende verhaal illustreert 
hoe een priesterschapsdrager met zijn vrouw overleg pleegde. 
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Broeder en zuster Jansma waren allebei verstandig en hadden een 
goede opleiding genoten. Zij zouden met gemak alle beslissingen voor 
hun gezin zelf kunnen nemen. Maar in plaats daarvan gingen zij er 
altijd voor zitten om problemen en mogelijke oplossingen met elkaar te 
bespreken. Ten minste eenmaal per week, meestal op zondagavond, 
zaten ze samen aan de keukentafel om problemen in het gezin te bespre-
ken. Soms werden de kinderen erbij betrokken. Door dat gezamenlijk 
overleg werd dat echtpaar het bijna altijd eens over de opvoeding van 
hun kinderen. Soms verschilden ze van mening, maar ze hadden 
respect en waren aardig voor elkaar. Het was verstandig dat ze elkaar 
altijd raadpleegden, en zij zijn een voorbeeld van een gezin dat bijna 
celestiaal is, waarvan alle zes kinderen nu in hun eigen gezin proberen 
na te volgen. 

• Waarom kunnen man en vrouw door onderling overleg ruzie en 
problemen in hun gezin voorkomen? Hoe komt het dat daardoor de 
liefde in hun huwelijk toeneemt? 

Overleg met ons gezin 

• Toon visueel hulpmiddel 13-b: 'Door gezinsraad te houden, kan een 
vader zijn kinderen voorgaan in rechtschapenheid'. 

Als man en vrouw met elkaar overlegd hebben, behoren zij hun kinde-
ren bij elkaar te roepen en met hen hun gezinsdoelen en plannen te 
bespreken. Overleg met het hele gezin is van grote waarde. De kwali-
teit van het gezinsleven kan daardoor verbeteren en de liefde tussen de 
gezinsleden kan er groter door worden. Kinderen die van tevoren op 
de hoogte gesteld worden van de plannen zullen weten wat de anderen 
doen, en daarvan zullen orde en harmonie het gevolg zijn. Zo mogelijk 
moeten kinderen betrokken worden bij de besluitvorming en de uitvoe-
ring ervan. 

• Wat is het ideale moment voor een gezinsraad? (De gezinsavond is 
een geschikte tijd, maar de gezinsraad mag de les niet vervangen.) 
Waarover kan tijdens zo'n gezinsraad gesproken worden? 

• Toon visueel hulpmiddel 13-c, 'Een vader kan de band met zijn kin-
deren verstevigen door met hen te overleggen'. 

Het is ook belangrijk dat een vader met elk van zijn kinderen een per-
soonlijk gesprek heeft. 'Goede resultaten worden alleen bereikt als een 
vader regelmatig een gesprek met zijn zoons en dochters heeft. Hij kent 
dan hun problemen en weet waarop ze hopen. Hij kan onvoorwaarde-
lijk hun vriend zijn.' (A. Theodore Tuttle, Ensign, januari 1974, blz. 74.) 

• Welke zaken kunt u in zulke gesprekken met uw kinderen bespreken? 
Waarom kan dat u nader tot elkaar brengen? (Spoor de broeders aan 
om die gesprekken te benutten als een moment om te luisteren naar 
wat hun kinderen bezighoudt.) 

96 



13-b: Door gezinsraad te houden, kan een vader zijn kinderen voorgaan 
in rechtschapenheid. 

97 



Les 10 

Overleg met onze kinderen hoeft niet altijd een formele aangelegenheid 
te zijn. We moeten elke kans aangrijpen, wanneer en waar die zich ook 
voordoet, om naar hun problemen te luisteren. In ons gesprek met hen 
moeten we vanuit hun standpunt hun problemen bekijken. We moeten 
er niet om lachen of denken dat hun problemen niet belangrijk zijn, 
maar we behoren vol liefde naar hen te luisteren en te proberen hen te 
begrijpen en te helpen. 

'Het is geweldig als een vader of moeder ervoor gaat zitten om met een 
zoon of dochter een persoonlijk probleem te bespreken (en zij hebben 
hun problemen die we, als we verstandig zijn, niet bagatelliseren). 
Er zijn spanningen, verlokkingen en zelfs onterechte beschuldigingen 
waartegen onze zoons en dochters gewapend moeten worden. (...) 
In die eerlijke, open gesprekken zullen ouders hun kinderen helpen 
doelen te stellen.' (EIRay L. Christiansen, Ensign, juli 1972, blz. 55.) 

• Wat behoort een jongeman met zijn ouders te bespreken? Wat 
behoort een vader met zijn kinderen te bespreken? (Het is verstandig 
de klas erop te wijzen dat iedereen andere problemen heeft.) 

Ouderling Richard L. Evans heeft over het overleg met onze kinderen 
gezegd: 'Met elkaar heeft u het voorrecht, het recht, de plicht om elkaar 
van uw gedachten en uw beslissingen deelgenoot te maken, naar elkaar 
te luisteren en elkaar te respecteren - en samen te werken, te bidden 
en plannen te maken om volmaakt gelukkig te worden - voor altijd 
en eeuwig.' ('As Parents and Children Come to Common Ground', 
Improvement Era, mei 1956, blz. 342.) 

Tot slot 
We hebben de belofte dat we, als we getrouw zijn, in harmonie en 
vrede in het celestiale koninkrijk zullen verblijven. Maar we moeten 
nu beginnen eenheid tot stand te brengen en liefde te ontwikkelen, 
want dat gebeurt niet zomaar. President David O. McKay heeft gezegd: 
'Ik kan maar weinig bedenken, of liever gezegd helemaal niets, wat 
afkeurenswaardiger is dan de afwezigheid van eenheid en harmonie 
in het gezin. Anderzijds weet ik dat een gezin waar eenheid is, waar 
men elkaar wil helpen en waar liefde heerst, een stukje hemel op aarde 
vormt.' (Improvement Era, december 1967, blz. 34.) 

Als we overleg plegen met onze echtgenote en kinderen, zullen we 
zowel hen als onszelf sterken en zullen de liefde en de eenheid in ons 
gezin toenemen. 

Opdrachten 
Bid regelmatig samen met uw vrouw en pleeg ook regelmatig overleg 
met haar. 

Houd een gezinsraad. 
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Stel een tijd vast waarop u met elk van uw kinderen apart een gesprek 
zult hebben, en denk eraan dat u tijdens die gesprekken een gebed in 
uw hart moet hebben en tactvol moet zijn. 

Aanvullende teksten 

• Galaten 5:22 (de vruchten van de Geest) 

• Jakob 2:35 (de invloed van een slecht voorbeeld op gezinsleden) 

• Jakob 3:7 (het belang van liefde tussen man en vrouw) 

• Leer en Verbonden 121:36-38 (de macht van het priesterschap mag 
alleen in rechtschapenheid gebruikt worden) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 37, Taken in het gezin' in het boek Evangeliebeginselen. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 

100 



VOORGAAN IN HET 
GEZINSGEBED 

Doel: ons aansporen om dagelijks met onze gezinsleden te bidden. 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 14-a: 'Wij behoren 's morgen en 's avonds 
met ons gezin te bidden'. 

Als vader behoren wij onze gezinsleden bij elkaar te roepen voor het 
gezinsgebed om onze hemelse Vader te bedanken en Hem om leiding 
te vragen. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Ik heb met talloze gezinshoofden gesproken (...) die toegaven dat ze 
niet regelmatig gezinsgebed hielden, en dan nog vaker niet dan wel. 
Sommigen zeggen dat ze proberen eenmaal per dag met hun gezin te 
bidden, en anderen maken zich er vanaf door te zeggen dat ze hun 
gezin niet bij elkaar kunnen krijgen. Die nonchalante houding ten 
opzichte van zoiets belangrijks als het gebed verontrust mij zeer. (...) 

'(...) De kerk dringt erop aan dat we elke ochtend en avond gezinsge-
bed houden. Bij dat gebed knielen we. (...) Alle gezinsleden, ook de 
kleintjes, moeten de gelegenheid krijgen om het gebed uit te spreken. 
("I Kneeled Down before My Maker", Instructor, april 1966, blz. 132.) 

Het gezinsgebed: een hulpmiddel om verleiding te weerstaan 
We hebben het gebod gekregen om tot onze hemelse Vader te bidden, 
in het bijzonder met ons gezin. 

• Lees 3 Nephi 18:18-21. Wat geeft de Heiland aan als belangrijk doel 
van het gebed? In welk opzicht is het gebed een hulpmiddel om ver-
leiding te weerstaan? 

Door regelmatig met ons gezin te bidden, kunnen we weerstand bieden 
aan de verleidingen van Satan. Door te bidden kunnen we dichter 
bij onze hemelse Vader komen, kunnen we kracht ontvangen en zijn we 
beter in staat onze problemen te overwinnen. 

Anderen leren bidden door het voorbeeld te geven 
Als vader behoren we ons gezin voor het gebed bij elkaar te roepen en 
het voorbeeld te geven. In de Leer en Verbonden krijgen ouders het 
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gebod hun kinderen te leren bidden. (Zie LV 68:28.) Ons voorbeeld is 
de beste manier om kinderen het beginsel van bidden bij te brengen. 
Als we de moeite nemen om samen met hen te bidden, zullen onze 
kinderen begrijpen hoe belangrijk het gebed is en het in hun leven toe-
passen. 

Alle vaders hebben de taak hun kinderen leiding te geven en te onder-
richten; men hoeft geen Melchizedeks-priesterschapsdrager te zijn om 
zijn gezin in gebed voor te gaan. 

Het gezinsgebed effectief maken 
Om het gezinsgebed effectief te maken, moeten we er thuis bepaalde 
momenten voor reserveren. Onze kerkleiders hebben gezegd dat we 
tweemaal per dag onze gezinsleden bij elkaar moeten roepen. Daarvoor 
moeten we bekijken wat daarvoor de geschiktste tijd is. Het moeten 
momenten zijn waarop iedereen thuis is. Dat kan 's morgens zijn voor-
dat we naar ons werk of naar school gaan, en 's avonds voordat de 
kinderen gaan slapen. Ouderling spencer W. Kimball heeft gezegd: 
'Velen hebben gemerkt dat het ontbijt en het avondeten de geschiktste 
momenten zijn. Dan is het niet zo moeilijk om de gezinsleden bij elkaar 
te krijgen.' ('I Kneeled Down Before My Maker', Instructor, april 1966, 
blz. 132.) 

• Laat een aantal broeders vertellen wat zij gedaan hebben om regel-
matig met hun gezin te bidden. 

In ons ochtendgebed behoren we onze plannen voor die dag te vermel-
den. In ons avondgebed behoren we de Heer te bedanken voor zijn 
bescherming en leiding. Een zegen vragen over de maaltijd behoort niet 
het gezinsgebed te vervangen, maar kan er wel een onderdeel van zijn 
als we vlak voor de maaltijd gezinsgebed houden. 

Andere zegeningen waarvoor we kunnen bidden, worden in het Boek 
van Mormon genoemd door Amulek. 

• Lees Alma 34:23-25. 

Wij kunnen om anderen zaken bidden dan Amulek, maar de beginse-
len waarover hij het had, zijn dezelfde. Een beginsel is dat we behoren 
te bidden over wat we die dag doen. Nog een beginsel is dat we beho-
ren te bidden om kracht om de verleidingen van de duivel te kunnen 
weerstaan. In elk gezin behoort men de doelen en de behoeften onder 
de loep te nemen en oprecht te bidden om de meest noodzakelijke 
zaken. Als we dat doen, zullen onze gebeden oprecht en doeltreffend 
zijn, en niet alleen maar woorden die we elke dag herhalen. Als vader 
zorgen we dat onze kleine kinderen in hun gebed niet elke keer dezelf-
de woorden gebruiken. Daarvoor moeten we vragen om de invloed 
van de Geest. (Zie LV 42:14.) We mogen onze kinderen daarbij nooit 
dwingen of in verlegenheid brengen. 
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We moeten niet ontmoedigd raken als het niet meteen lukt doeltreffende 
gezinsgebeden te houden. Vaak zit Satan achter het probleem. 

• Lees 2 Nephi 32:8. Waarom zou Satan proberen ons van het bidden af 
te houden? 

Satan zal proberen ons van het gezinsgebed af te houden omdat hij een 
gezin dat niet regelmatig bidt gemakkelijker kan beïnvloeden. De ge-
woonte om met het gezin te bidden, moet daarom zo ingeslepen zijn 
dat, als de vader niet thuis is, zijn vrouw de gezinsleden bij elkaar 
roept. Als we allebei weg zijn, geven we een ouder kind opdracht om 
de leiding te nemen bij het gezinsgebed. 

• Hoe kunnen jongeren het gezinsgebed steunen en ertoe aanmoedi-
gen? 

Geestelijke zegeningen door het gezinsgebed 
Grote zegeningen zullen ons toevloeien als we gezinsgebed houden. 
De liefde en het begrip zullen toenemen, en Satans invloed in het gezin 
zal verminderen. Een gevoel van vrede zal ons hart vervullen als we 
weten dat we een gebod op de juiste manier naleven. 

Het gezinsgebed is een stap op de weg naar een eeuwig gezin. President 
Spencer W. Kimball heeft gezegd: Als wij knielen voor het gezinsgebed, 
(...) brengen we onze kinderen gewoonten bij die zij hun hele leven in 
ere zullen houden. Als we geen tijd nemen om te bidden, zeggen we 
eigenlijk tegen onze kinderen: "Och, het is toch eigenlijk niet zo belang-
rijk. ( . . .)" Wat is het daarentegen heerlijk als men thuis dergelijke 
gewoonten en gebruiken aanleert, zodat de ouders, als zij later bij hun 
getrouwde kinderen op bezoek gaan, ook weer heel vanzelfsprekend 
met hen neerknielen!' (Zie Het wonder der vergeving, blz. 265.) 

Tot slot 
Misschien vragen we ons soms af of onze kinderen tijdens het gezins-
gebed echt meer over Christus te weten komen en zijn aanwezigheid 
voelen. Maar kinderen zijn vaak dichter bij de Geest dan wij beseffen. 
President Heber J. Grant heeft het volgende geschreven over iets wat hij 
als kind in het huis van president Brigham Young in verband met het 
gebed heeft meegemaakt: 

'Toen ik nog een kind was, en later als jongeman, knielde ik bij [Brigham 
Young] thuis (...) neer voor het gezinsgebed. Ik getuig dat ik als klein 
kind meer dan eens, door de inspiratie die de Heer aan Brigham Young 
gaf als hij God om leiding [vroeg,] opkeek, me omdraaide en keek naar 
de plaats waar Brigham Young bad om te zien of de Heer daar (...) 
stond. Het leek wel of hij met de Heer sprak zoals mensen met elkaar 
spreken.' (Gospel Standards, samengesteld door G. Homer Durham 
[1941], blz. 223-224.) 
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Bidden moet voor onze kinderen net zo'n inspirerende ervaring zijn als 
voor Heber J. Grant. Uit de volgende verhalen blijkt wat er kan gebeu-
ren als het gezinsgebed naar behoren gebruikt wordt. 

'Een vader, een rustige, bescheiden man, vond het moeilijk om uiting te 
geven aan zijn liefde voor zijn gezin. Op voorstel van zijn vrouw gin-
gen zij gezinsgebed houden, en dat werd voor hem de gelegenheid om 
te verwoorden wat er in zijn hart leefde. Voor hun dochter, die haar 
vaders houding ten onrechte als onverschillig had uitgelegd, was het 
een openbaring. Zijn gebeden waren eenvoudig en soms stuntelig, 
maar als zij hem hoorde zeggen: 'Zegen mijn lieve dochter dat zij goed 
mag doen', werd zij erdoor geraakt. 

'Een verlegen jongen die zichzelf als een lafaard beschouwde, kreeg 
een gevoel van trots en zelfrespect toen zijn vader en moeder God 
bedankten voor hun 'lieve, zachtaardige zoon'. En het zelfvertrouwen 
van de jongen werd nog groter door het gebed van zijn broertje dat 
onze hemelse Vader bedankte voor zijn 'grote, sterke broer'. 

'Tijdens de voorbereiding van een uitstapje met ons gezin vroeg mijn 
man aan de Heer of Hij onze gezinsleden wilde zegenen dat ze goed 
met elkaar zouden omgaan en van eikaars gezelschap zouden genieten. 
De preek die we hadden gegeven, was langs ze heengegaan, maar door 
dat eerbiedige gebed kwamen we tot samenwerking. 

'Toen onze zoon de tienerleeftijd had, was hij altijd gespannen en dwars 
als we probeerden een probleem met hem te bespreken. We kwamen 
tot de slotsom dat het belangrijk was zo'n gesprek te plannen op een 
moment waarop hij het meest ontvankelijk was, en dat was 's morgens 
na het gezinsgebed. Dan was het rustig in huis en voelden we ons alle-
maal nederig en oprecht. We merkten dat de spanning week als we 
vóór ons gesprek hadden gebeden. 

'Tijdens die rustige momenten van het gezinsgebed hebben we contact 
met elkaar en met onze Vader in de hemel.' (Ann H. Banks, "The Extra 
Blessings of Prayer", Ensign, januari 1976, blz. 37.) 

• Laat broeders vertellen welke positieve ervaringen zij met het gezins-
gebed gehad hebben. Overweeg de les af te sluiten met 'Vader, hoort 
gij onze beê' (lofzang 116; of Evangeliebeginselen, blz. 329) of 'Wat is 't 
gebed?' (lofzang 100). 

Opdrachten 
Begin gezinsgebeden te houden als u dat tot nu toe niet gedaan heeft. 

Evalueer uw gebeden als u al regelmatig gezinsgebed houdt. 

Bespreek met uw vrouw en kinderen wat er aan uw gezinsgebeden 
verbeterd kan worden. 
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Aanvullende teksten 

• Matteüs 5:44 (we moeten bidden voor wie ons vervolgen) 

• Matteüs 7:7 (als we oprecht bidden, krijgen we antwoord) 

• Matteüs 26:41 (we moeten bidden om bescherming tegen verleiding) 

• Alma 13:28 (we moeten bidden om bescherming tegen verleiding) 

• Alma 37:36-37 (we behoren te bidden over alles wat we doen) 

• Leer en Verbonden 88:119 (we moeten een huis van gebed vestigen) 

• Leer en Verbonden 88:126 (we moeten altijd bidden) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 8, 'Tot onze hemelse Vader bidden', in het boek 
Evangeliebeginselen. 

2. Als u dat wilt, kunt u iemand uit de klas vragen iets te vertellen 
over een positieve ervaring met het gezinsgebed. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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HET GEZIN: 
DE PLEK VOOR 

EVANGELIESTUDIE 

Doel: ons aansporen het gezin te maken tot een plek voor 
evangeliestudie. 

Inleiding 
Enos was de zoon van een profeet en hoorde zijn vader vaak spreken 
over eeuwige waarheden. Op een goede dag ging hij het bos in om te 
jagen. Wat hij daar meemaakte, heeft hij als volgt opgeschreven: 

'De woorden, die ik mijn vader dikwijls had horen spreken aangaande 
het eeuwige leven (...) had ik ter harte genomen. 

'En mijn ziel hongerde; en ik knielde voor mijn Maker neder' (Enos 1:3-4). 

Toen hij de hele dag had gebeden, hoorde hij een stem die zei dat zijn 
zonden vergeven waren. Die gebeurtenis was zo belangrijk voor Enos 
dat hij het evangelie ging verkondigen en zich er de rest van zijn leven 
in verheugde. 

Enos is het voorbeeld van een jongeman die thuis goed in het evangelie 
was onderwezen. Een schrijver van het Oude Testament schreef eens: 
'Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud 
geworden is, zal hij daarvan niet afwijken' (Spreuken 22:6). Als wij als 
vader die raad opvolgen, kunnen wij ook gezegend worden met trouwe 
kinderen die ons en de Heer gehoorzamen. 

Ons huis maken tot een plaats waar evangeliestudie centraal staat 
Het gezin is de belangrijkste organisatie, zowel in de kerk als in de 
samenleving. Het is inderdaad de enige organisatie die eeuwig zal blij-
ven bestaan. Daarom heeft de Heer ons geboden om ons huis te maken 
tot een plaats waar volwassenen en kinderen over het evangelie leren 
en samen vooruitgang maken. 

• Lees LV 68:25-28. Waar doen onze kinderen de elementaire kennis 
op over de wereld waarin we leven? Waar kunnen zij kennis opdoen 
over het eeuwige leven1 

Kinderen doen thuis, op school en van hun speelkameraadjes kennis 
op over dit leven. Maar noch de school, noch hun vriendjes en vrien-
dinnetjes kunnen onze kinderen onderwijzen in het evangelie. Die heilige 

107 

L e s 15 



Les 10 

taak berust bij ons en is ons gegeven door onze hemelse Vader. Als 
wij nalaten onze kinderen te leren wat Hij wil dat we hun in dit leven 
bijbrengen, lopen we gevaar hen in de eeuwigheid te verliezen. 

Natuurlijk moeten we eerst zelf van het evangelie op de hoogte zijn voor-
dat we onze kinderen erin onderwijzen. Ouderling Marion G. Romney 
heeft gezegd: 'Laat iedere priesterschapsdrager, in de grootheid en 
macht van zijn roeping, eerst thuis orde op zaken stellen; laat hem regel-
matig gezinsavond houden en ook anderszins zijn "kinderen in licht en 
waarheid" grootbrengen (LV 93:40).' (Improvement Era, juni 1969, blz. 97.) 

Dat houdt in dat wij, met onze echtgenote, de taak hebben onze kinde-
ren de evangeliebeginselen bij te brengen. Om die taak te vervullen, 
moeten we, samen met onze echtgenote, beginnen thuis het evangelie 
te bestuderen en onze kinderen aansporen ons voorbeeld te volgen. 
Koning Benjamin heeft tegen ouders gezegd: 

'En gij zult niet toestaan, dat uw kinderen (...) de wetten van God over-
treden, met elkaar vechten en twisten en de duivel dienen. (...) 

'Maar gij zult hun leren om in de wegen der waarheid en ingetogen-
heid te wandelen; gij zult hun leren elkander lief te hebben en elkander 
te dienen' (Mosiah 4:14-15). 

Ons plan voor evangeliestudie met ons gezin 
Als wij de raad van de profeten willen opvolgen, moeten we samen met 
onze echtgenote een plan maken hoe we onze kinderen het beste in het 
evangelie kunnen onderwijzen. Hoewel we dat doel allebei op een ver-
schillende manier kunnen bereiken, moeten we bereid zijn het beste 
plan uit te werken waarmee we ons gezin kunnen maken tot een plaats 
waar het evangelie bestudeerd wordt. (In de rest van deze les worden 
ideeën gegeven hoe we het bestuderen van het evangelie in ons gezin 
kunnen aanmoedigen.) 

Creëer een sfeer waarin het mogelijk is om te leren 
Ons gezin behoort een plaats te zijn waar onze kinderen vrijuit met ons 
kunnen praten. In een gezin waar spanning heerst, worden kinderen niet 
aangemoedigd om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten. Presi-
dent David O.McKay heeft gezegd: 'Ouders moeten (...) de bereidheid 
tonen om vragen te beantwoorden. Een kind dat vragen stelt, draagt bij 
tot het geluk in uw leven.' (Gospel Ideals, blz. 480.) Wij moeten kinderen 
aanmoedigen tot het stellen van vragen, vooral over onderwerpen 
die het evangelie betreffen. Misschien kennen we het antwoord op hun 
vragen niet altijd, maar we kunnen het altijd samen opzoeken. 

• Hoe kunnen we gesprekken over het evangelie thuis aanmoedigen? 

Bidden met ons gezin 
Het gezinsgebed is een manier waarop we onze kinderen kunnen 
onderwijzen. Als we bidden, kunnen we onze hoop, onze zorgen en 
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onze idealen voor ons gezin kenbaar maken. We kunnen onze kinderen 
leren oog te hebben voor de behoeften van anderen als we bidden voor 
familieleden en anderen. En we kunnen onze kinderen dankbaarheid 
bijbrengen voor hun zegeningen als we onze hemelse Vader vertellen 
hoe dankbaar wij zijn. 

Aan tafel en voor het slapen gaan over het evangelie praten 
Aan tafel en voor het slapen gaan zijn ook momenten waarop we 
gesprekken over het evangelie kunnen aanmoedigen. De kinderen kun-
nen worden aangemoedigd om daar vragen over te stellen, en de vol-
wassenen kunnen de evangeliebeginselen uitleggen. Om die vragen te 
stimuleren, kunnen we een verhaal uit het Boek van Mormon of de 
Bijbel vertellen, of iets vertellen over onze eigen geestelijke ervaringen. 

De Schriften regelmatig bestuderen 

• Toon visueel hulpmiddel 15-a: 'Het gezin behoort een plaats te zijn 
waar de studie van het evangelie centraal staat'. 

Om regelmatige schriftstudie aan te moedigen, kunnen we een plank of 
boekenkastje inrichten als bibliotheek voor evangeliestudie. Daar kun-
nen we dan boeken, platen, bandjes, een cassetterecorder en andere 
leermiddelen een plaatsje geven waarvan ieder gezinslid gebruik kan 
maken. De standaardwerken van de kerk en het boek Evangeliebeginse-
len behoren daarin ieder geval te staan. Zo mogelijk heeft elk kind een 
exemplaar van het Boek van Mormon en de Bijbel. 

We kunnen de Schriften individueel en als gezin bestuderen. Om indi-
viduele studie aan te moedigen, moeten de ouders het voorbeeld 
geven. Hieronder volgen manieren waarop we de Schriften individueel 
kunnen bestuderen: 

1. De Schriften van het begin tot het einde doornemen waarbij u elke 
dag een of meer hoofdstukken of elke dag een bepaalde tijd leest. 

2. De Schriften per onderwerp bestuderen (bijvoorbeeld gebed of 
gehoorzaamheid), waarbij u alle verwijzingen naar dat onderwerp 
opzoekt. 

3. In de Schriften zoeken naar de oplossing van een bepaald probleem. 

4. Een lijst maken van teksten die ons inspireren. 

5. Teksten naar elkaar verwijzen in een regelmatig studieplan. 

• Bespreek met de klas andere manieren waarop zij de Schriften kun-
nen bestuderen. 

Om als gezin het evangelie te bestuderen, moet elke vader met zijn 
vrouw en kinderen een tijd vaststellen waarop zij speciaal voor dit doel 
samen kunnen komen. Hieronder volgen manieren waarop we als 
gezin de Schriften kunnen bestuderen: 
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1. Besteed elke ochtend een kwartier aan schriftstudie voordat ieder-
een naar zijn werk of naar school gaat, of doe het 's avonds, voordat 
de kinderen naar bed gaan. 

2. Vertel de jongere kinderen verhalen uit de Schriften. 

3. Zoek bepaalde teksten op, schrijf ze op een kaart en prik die op een me-
dedelingenbord of hang ze op waar alle gezinsleden ze kunnen zien. 

4. Spoor uw gezinsleden aan om teksten uit het hoofd te leren. 

5. Kies een tekst waarin een bepaald beginsel staat en bepaal op welke 
manier u dat beginsel kunt behandelen. Lees samen bijvoorbeeld 
Matteüs 25:31-40; ga dan met elkaar een gezin helpen dat hulp 
nodig heeft. Of lees Jakobus 1:26-27 en Galaten 6:2; ga dan een 
ouder iemand helpen. 

Welke benadering we ook kiezen, altijd beginnen we onze schriftstudie 
met een gebed waarin we onze hemelse Vader om leiding en inzicht 
vragen. Na zo'n studieperiode denken we na over wat we gelezen heb-
ben en hoe we die evangeliebeginselen kunnen toepassen. 

Bisschop H. Burke Peterson van de Presiderende Bisschap heeft gezegd: 
'Er behoort - er mag in de kerk geen gezin zijn dat niet elke dag de 
tijd neemt om in de Schriften te lezen. Elk gezin kan dat op zijn eigen 
manier doen.' (Ensign, mei 1975, blz. 53-54.) 

• Laat degene die u daartoe van tevoren opdracht heeft gegeven en die 
met goed resultaat met zijn gezin niet alleen in de Schriften heeft 
gelezen maar ze ook bestudeerd heeft, vertellen welke methode hij 
hanteert. Of laat een van tevoren aangewezen jonge Aaronisch-pries-
terschapsdrager vertellen waarom hij vindt dat hij al jong het evange-
lie moet bestuderen, vooral voordat hij op zending gaat. (Hij kan 
eventueel Alma 37:35 voorlezen.) 

Regelmatig gezinsavond houden 

• Toon visueel hulpmiddel 15-b: 'De gezinsavond biedt een goede gele-
genheid om het evangelie te bestuderen'. 

De gezinsavond biedt een goede gelegenheid om onze kinderen te 
onderwijzen in het evangelie. Als u het hulpboek voor de gezinsavond 
heeft, gebruikt u dat. Als er geen boek beschikbaar is, bestuderen we de 
Schriften en het boek Evangeliebeginselen, luisteren we naar bandjes over 
het evangelie, of vertellen we elkaar over onze gevoelens ten aanzien 
van de kerk. Als we een prettige atmosfeer scheppen, zullen de kinde-
ren van de avond genieten en zullen ze eerder bereid zijn om mee te 
doen. 

Onze kinderen ons getuigenis geven 
Als de gelegenheid zich voordoet, geven we onze kinderen ons getui-
genis. Die gelegenheid kan zich voordoen tijdens de maaltijd, tijdens 
onze schriftstudie, tijdens de gezinsavond of in gesprekken over het 
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evangelie. Als zij ons getuigenis horen, en zien dat we de geboden nale-
ven, zal hun inzicht in het evangelie toenemen. 

• Laat broeders iets vertellen over hun ervaringen met evangelieonder-
wijs aan hun kinderen. 

Tot slot 
Als we individueel en met ons gezin het evangelie bestuderen, zullen 
ons getuigenis en ons gezin sterker worden. Omdat we proberen dich-
ter bij Jezus Christus en onze hemelse Vader te leven, zullen we oplos-
singen vinden voor onze problemen en meer gemoedsrust hebben. 
Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: 'Wij willen vrede, vreugde 
en geluk in dit leven en we willen het eeuwige leven in de komende 
wereld beërven. Dat zijn de twee grootste zegeningen die een mens kan 
beërven. Wij kunnen ze verkrijgen door hier en nu over het eeuwige 
leven te lezen en door de geboden na te leven.' ('Drink from the Foun-
tain', Ensign, april 1975, blz. 70.) 

Opdrachten 
1. Bestudeer het evangelie regelmatig. 

2. Houd dagelijks gezinsgebed. 

3. Neem elke gelegenheid te baat om uw gezin in het evangelie te 
onderwijzen. 

Aanvullende teksten 

• Romeinen 15:4 (alle Schriftuur is geschreven om ons te helpen) 

• 2 Timoteüs 3:14-17 (de noodzaak van Schriftuur) 

• 2 Nephi 4:15 (we moeten de Schriften overdenken en onze kinderen 
erover vertellen) 

• Leer en Verbonden 1:37 (we behoren de Schriften te onderzoeken) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees de aanvullende teksten die aan het einde van de les worden 
aangegeven. 

2. Als u dat wenselijk vindt, geeft u enkele broeders de opdracht om te 
vertellen welke succesvolle methode zij hanteren als ze met hun 
gezin de Schriften bestuderen of hun kinderen over het evangelie 
vertellen. U kunt ook een jonge Aaronisch-priesterschapsdrager 
opdracht geven om te vertellen waarom hij vindt dat hij al jong het 
evangelie moet bestuderen. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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ONDERWIJZEN 
IN HET EVANGELIE 

Doel: inzien dat we de taak hebben ons voor te bereiden om doeltreffend 
evangelieonderwijs te geven. 

Inleiding 
In een openbaring aan Joseph Smith heeft de Heer ons geboden elkaar 
te onderwijzen: 

'Ik geef u (...) een gebod, dat gij elkander [in] de leer van het koninkrijk 
moet onderwijzen. 

'Onderwijst ijverig, en mijn genade zal met u zijn, opdat gij meer vol-
maakt moogt worden onderricht in de theorie, in de beginselen, in de 
leer, in de wetten van het evangelie, en in alle dingen die tot het 
koninkrijk van God behoren, die gij dient te begrijpen' (LV 88:77-78). 

Er zijn veel en verschillende mogelijkheden om anderen over het evan-
gelie te vertellen. We kunnen ons gezin, onze vrienden, onze buren, 
onze collega's en onze klasgenoten erin onderwijzen. We kunnen leden 
van de kerk onderwijzen tijdens de georganiseerde lessen, en niet-leden 
kunnen we over het evangelie vertellen tijdens onze omgang met hen 
op het werk of in de buurt. 

Ons voorbereiden om anderen in het evangelie te onderwijzen 

• Toon visueel hulpmiddel 16-a: 'Leerkrachten bereiden hun lessen 
voor met elke broeder in gedachten', en 16-b: 'Bij de voorbereiding 
van een les hoort schriftstudie en gebed'. 

Als wij goede leerkrachten willen worden, moeten we ons goed voor-
bereiden. 'Geen enkele leerkracht kan een ander iets leren wat hij 
zelf niet weet', heeft president David O. McKay gezegd. 'Geen enkele 
leerkracht kan een ander iets leren wat hij zelf niet ziet en voelt.' 
('Treasures of Life [1962], blz. 476.) 

Ons geestelijk voorbereiden 
Als wij ons geestelijk voorbereiden, zal de Heilige Geest ons leiden en 
helpen als we les geven. Hieronder volgt een aantal ideeën hoe we ons 
geestelijk op het lesgeven kunnen voorbereiden: 
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Bid. We behoren de Heer vaak te vragen om ons te leiden bij onze 
studie en voorbereiding. We behoren ook te bidden voor degenen 
die we lesgeven. 

Bestudeer de Schriften. Naarmate we de Schriften bestuderen, komen 
we meer over de Heer te weten en neemt onze kennis van de waar-
heid toe. 

Leef volgens het evangelie. Als wij de leringen van het evangelie nale-
ven, ontvangen we kracht, vrede en geluk waardoor we een voor-
beeld zijn voor degenen die we onderwijzen. 

Wees nederig. Door nederig te zijn, vermijden we dat we de eer voor 
onszelf opeisen of te veel op onze eigen kracht vertrouwen. De Heer 
heeft gezegd: 'Wees nederig, en de Here, uw God, zal u aan de hand 
leiden en u antwoord geven op uw gebeden' (LV 112:10). 

Een les voorbereiden 

President David O. McKay was van beroep leraar voordat hij geroepen 
werd tot algemeen autoriteit van de kerk. Hij heeft vier stappen aange-
geven om een les voor te bereiden: 

Stel vast wat het doel is. Het doel is het inzicht in wat u de broeders 
wilt leren en laten doen. Schrijf uw doel op en houd dat bij de voor-
bereiding van de les in gedachten. 

Zorg dat u de lesstof kent. Ken de lesstof goed genoeg dat u de les in 
uw eigen woorden kunt geven. Natuurlijk kunnen teksten en citaten 
uit het lesboek worden voorgelezen. 

Zorg voor visuele hulpmiddelen. O m de les boeiend te maken, gebruikt 
u visuele hulpmiddelen, zoals voorwerpen, overzichten, platen en 
dergelijke. Een les boeiend maken is voor mensen van alle leeftijden 
belangrijk. 

Orden het lesmateriaal. Zorg dat alles klaarligt wat u in de les nodig 
hebt, zoals krijt, bordenwisser, schrijfgerei en visuele hulpmiddelen. 
U legt ze in de volgorde waarin u ze in de les gaat gebruiken. Dat 
voorkomt verwarring tijdens de les. 

Leren houden van degenen die we lesgeven 
Nog een belangrijk aspect van doeltreffend evangelieonder wijs is dat 
we houden van degenen die we lesgeven. Ouderling Boyd K. Packer 
heeft gezegd: 'Een goede leerkracht heeft de les al bestudeerd. Een 
uitstekende leerkracht bestudeert ook de leerlingen - bestudeert hen 
ernstig en intens. (...) Als u de gezichtsuitdrukking van uw leerlingen 
aandachtig bestudeert, kan er in uw gemoed een warm, christelijk 
mededogen opwellen. (...) Mededogen is een gevoel dat verwant is aan 
inspiratie; het is de liefde waardoor u ertoe gedreven wordt te zoeken 
naar de manier waarop u het beste het werk van de Heer kunt doen -
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zijn schapen weiden.' ("Study Your Students", Instructor, januari 1963, 
blz. 17.) 

Leerlingen die liefde ervaren, zullen meer zelfvertrouwen krijgen en 
aan zichzelf willen werken. Ze zullen in de les beter opletten, meewer-
ken en behulpzaam zijn. En bovendien zullen broeders die uw liefde 
voelen, leren van anderen te houden. 

Onderwijzen met de Geest 
Om van leerlingen te kunnen houden, moet de leerkracht openstaan 
voor inspiratie van de Heer. Alleen op die manier zal hij echt begrijpen 
wat zijn leerlingen nodig hebben. President Brigham Young heeft ge-
zegd: 'Naast al onze inspanningen om wijsheid te putten uit de beste 
boeken, enzovoort, staat ons allemaal nog een bruisende bron ter 
beschikking: "Indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde 
hij God daarom."' (Discourses of Brigham Young, blz. 262.) 

Onderwijsvaardigheid is een gave die we van onze Vader in de hemel 
ontvangen. Als wij het Hem vragen, zal Hij ons bij de voorbereiding 
van de les inspireren, als we ernaar streven de leerlingen te kennen en 
van hen te houden, en als we lesgeven. En als we lesgeven met zijn 
Geest, onderwijzen we met kracht. (Zie voor meer informatie les 18, 
'Lesgeven door de macht van de Heilige Geest'.) 

Thuis lesgeven 

• Toon visueel hulpmiddel 16-c: 'Een vader heeft de taak zijn kinderen 
het evangelie bij te brengen'. 

Vanaf de schepping van de aarde heeft de Heer tegen ons gezegd dat 
we de grote taak hebben onze kinderen te onderwijzen in het evangelie. 
Een goed moment daarvoor is de zondag of de gezinsavond op maan-
dag, maar er zijn veel meer geschikte momenten. In het volgende ver-
haal wordt verteld hoe en vader leerde hoe hij zijn gezin moest onder-
wijzen. 

Een aantal vaders volgde een instructiebijeenkomst over de gezins-
avond. De meesten zeiden: 'Ik ben geen leerkracht. Dat ben ik nooit 
geweest en ik zal het ook nooit worden.' Ze kregen de belofte dat het 
lesgeven niet zo'n probleem zou zijn als zij hun gezin elke week bij 
elkaar riepen en zorgden voor een warme, ontspannen sfeer. 

Een vader, Gerard, toonde zich niet zo enthousiast. Hij probeerde zich 
er vanaf te maken door te zeggen: 'Ik kan niet lesgeven.' Maar hij had 
het nu eenmaal toegezegd en daar zat hij aan vast. 

Drie maanden later, toen hem naar zijn ervaringen gevraagd werd, was 
hij heel vriendelijk en warm, en zijn kinderen waren enthousiast over 
wat er tijdens de gezinsavonden gebeurd was. 

Zijn vrouw zei: 'Het was geweldig. De beste lessen die we kregen, 
waren die van Gerard.' 
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Gerard keek voor zich uit en zweeg even. Toen zei hij: 'Ach, zo goed 
was ik niet.' 

Zijn vrouw antwoordde oprecht: 'Gerard, er ging zo'n kracht uit van 
jouw lessen. We waren echt een gezin. De dingen die jij gezegd hebt, 
zullen we nooit vergeten.' 

Gerard was diep geraakt door die welgemeende woorden. Hij keek op 
en zei: 'Ik denk wel dat ik het aardig gedaan heb. Ik wilde die gezins-
avonden niet, ik dacht gewoon dat ik het niet kon. Maar toen mijn 
vrouw een les had gegeven en mijn dochter de week daarna, besloot ik 
het ook te proberen.' 

Zijn ogen werden vochtig toen hij zei: 'Ik zal nooit vergeten wat ik 
voelde toen ik met mijn gezin over goede zaken sprak. Het leek wel 
of ik voor het eerst de vader was die ik verondersteld werd te zijn.' 
(Zie George D. Durrant, Love at Home, starring Father, blz. 41-43.) 

Uit dit verhaal blijkt wat er kan gebeuren als wij de taak om ons gezin 
te onderwijzen op ons nemen. 

• Laat een aantal broeders ervaringen uitwisselen in verband met het 
evangelieonderwijs aan hun kinderen. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Veel van wat we doen is 
onderwijzen. Een kleintje voordoen hoe hij zijn veters moet strikken, 
(.. .) een dochter helpen met een nieuw recept, een toespraak houden 
in de kerk, ons getuigenis geven, een leidersvergadering voorzitten, 
en, natuurlijk, een klas lesgeven - dat alles is onderwijs en we zijn 
er voortdurend mee bezig. (...) We onderwijzen als we een toespraak 
houden of als we tijdens een bijeenkomst spreken of reageren.' (Teach 
Ye Diligently, blz. 2 - 3 . ) 

Onderwijzen in de kerk 
Als we met elkaar praten, onderwijzen we informeel, maar in de kerk 
krijgen we vaak de gelegenheid om formeel les te geven. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft geschreven: 'Elk lid van de kerk onder-
wijst eigenlijk zijn hele leven. (.. .) We hebben leerkrachten in alle orga-
nisaties van de kerk. In de priesterschapsquorums wordt veel lesge-
geven; in feite kunnen alle priesterschapsdragers als huis onderwijzer 
geroepen worden (.. .) De kerk maakt vooruitgang, gesteund door het 
onderwijs dat er plaatsvindt. Het werk van het Koninkrijk ondervindt 
[vertraging] als er geen doeltreffend onderwijs wordt gegeven.' (Teach 
Ye Diligently, blz. 2 - 3 . ) 

Soms geven we geen les in een leslokaal, maar door onze omgang met 
anderen in de kerk. De volgende verhalen zijn voorbeelden van onder-
wijs buiten het leslokaal: 

'Ik maakte voor het eerst kennis met bisschop Cooijmans toen we met 
ons gezin in zijn wijk kwamen wonen. Ik was al ouder dan veertien, 
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maar nog steeds diaken in het Aaronisch priesterschap. Die goede man 
heeft misschien nog geen vijftig woorden rechtstreeks tegen mij gezegd, 
maar achttien daarvan zijn onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift. 
Ik weet zeker dat die goede bisschop zich nooit bewust is geweest van 
de geweldige invloed die hij met die achttien gouden woorden op mij 
gehad heeft en die hij op een dag rustig en onder vier ogen tegen me 
sprak: 'Ik heb gezien hoe eerbiedig jij bent in onze diensten. Jij geeft de 
andere jongens een goed voorbeeld.' 

'Slechts een paar woorden, maar wat maakten ze een machtige indruk! 
Op mij hadden ze meer effect dan honderden opdrachten die ik daarna 
gekregen heb. Tot die tijd had ik mezelf nooit beschouwd als buitenge-
woon eerbiedig. Ik ben er zo goed als zeker van dat bisschop Cooijmans 
mijn verlegen, gereserveerde houding ten onrechte zag als eerbied. 
Maar dat deed er niet toe. Vanaf die tijd begon ik na te denken over de 
betekenis van eerbied in mijn leven. Weldra kreeg ik een gevoel van 
eerbied. Als bisschop Cooijmans vond dat ik eerbiedig was, was ik dat 
misschien ook wel! De houding die ik ontwikkelde omdat bisschop 
Cooijmans een zaadje geplant had, is sindsdien uitgegroeid tot een lei-
draad in mijn leven.' (Lynn F. Stoddard, "The Magie Touch", Instructor, 
september 1970, blz. 326-327.) 

Ouderling Thomas S. Monson heeft geschreven: 

'Als toegewijde leerkrachten ingaan op de vriendelijke uitnodiging 
[van de Heiland]: 'Komt (...) leer van Mij', leren zij, maar ook worden 
zij deelgenoot van zijn goddelijke macht. Als kleine jongen heb ik de 
invloed van zo'n leerkracht gevoeld. Tijdens de zondagsschool vertelde 
zij ons over de schepping van de wereld, de val van Adam, het zoen-
offer van Jezus. Ze introduceerde Mozes, Jozua, Petrus, Thomas, Paulus 
en Jezus de Christus als eregasten. Hoewel we hen nooit hebben gezien, 
hebben we wel geleerd om van hen te houden, hen te eren en hun voor-
beeld te volgen. 

'Haar les was nog nooit zo dynamisch en van zoveel invloed geweest 
als op die zondagochtend toen ze ons verdrietig vertelde dat de moeder 
van een van onze klasgenoten gestorven was. We hadden Billy die och-
tend wel gemist, maar we wisten niet waarom hij er niet was. De les 
had als thema: 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen'. Halverwege 
de les sloot onze lerares het lesboek en opende onze ogen, oren en ons 
hart voor de heerlijkheid van God. Ze vroeg: "Hoeveel zit er in onze 
uitgaanspot?" 

'Omdat het gebeurde in een tijd waarin geld schaars was, konden we 
trots antwoorden: "Twaalf gulden en zestien cent." 

'Toen stelde ze vriendelijk voor: "Billy's familie heeft het zwaar te ver-
duren en ze zijn heel verdrietig. Wat zouden jullie ervan denken als we 
daar vanmorgen op bezoek gingen en hun dat geld gaven?" 
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'Ik zal nooit vergeten hoe we met ons groepje drie straten verder wan-
delden, het huis van Billy binnengingen en hem, zijn broer, zijn zussen 
en zijn vader groetten. De afwezigheid van zijn moeder was duidelijk 
merkbaar. Nooit zal ik de tranen vergeten die in ieders ogen blonken 
toen de witte envelop met ons kostbare spaargeld overging van het 
fijne handje van onze lerares in de hand van de diepbedroefde vader. 
We huppelden bijna terug naar de kerk. Ons hart was lichter dan ooit; 
onze blijdschap intenser; ons inzicht dieper. Een door God geïnspi-
reerde lerares had haar leerlingen een eeuwige les in goddelijke waar-
heid geleerd. "Het is zaliger te geven dan te ontvangen." ("Only a 
Teacher", Improvement Era, juni 1970, blz. 91.) 

Onderwijzen in de wereld 
Elk lid van de kerk is een zendeling die de taak heeft het evangelie door 
woord of daad te verkondigen aan iedereen met wie hij in contact 
komt. Bij onze doop hebben we een verbond gesloten 'om te allen tijde 
als getuigen van God te staan, in alle dingen en in alle plaatsen, waar 
wij ons ook mogen bevinden, zelfs tot in de dood' (Mosiah 18:9). 
Als wij onze vrienden en buren over het evangelie vertellen, doen we 
dat met mildheid en zachtmoedigheid. (Zie LV 38:40-41.) 

We hebben een belangrijke taak gekregen: niet alleen om onze kinderen 
of de leden van de kerk te onderwijzen, maar iedereen met wie we in 
contact komen. 

Tot slot 
'President David O. McKay heeft gezegd: "Er bestaat in de wereld geen 
belangrijker taak dan de vorming van een menselijke ziel." Een belang-
rijk deel van het rentmeesterschap van elke ouder en leerkracht in de 
kerk is onderwijzen en vormen.' (Aangehaald door Vaughn J. Feather-
stone in 'The Impact Teacher', Ensign, november 1976, blz. 103.) We heb-
ben de taak onze kinderen, de leden van de kerk en niet-leden te onder-
wijzen in het evangelie van Jezus Christus. Daarvoor moeten we 
ons voorbereiden door het evangelie te bestuderen en het na te leven. 
Opdracht 
Bereid de les voor de komende gezinsavond voor. Bestudeer hem en 
bid om de invloed van de Heilige Geest. 

Aanvullende teksten 

• Deuteronomium 6:1-7 (hoe belangrijk het is om kinderen ijverig 
te onderwijzen) 

• Mosiah 4:14-15 (hoe we kinderen op de juiste manier kunnen onder-
wijzen) 

• Leer en Verbonden 68:25-28 (ouders moeten hun kinderen onder-
wijzen in het evangelie) 
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• Leer en Verbonden 130:18 (bij de opstanding behouden wij de kennis 
die we in dit leven hebben vergaard) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Als u dat wilt, kunt u een aantal broeders aanwijzen om te vertellen 
welke goede ervaringen zij hebben gehad met het onderwijs aan 
hun kinderen. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 

123 



ONDERWIJZEN 
AAN DE HAND 

VAN DE SCHRIFTEN 

Doel: begrijpen waarom we aan de hand van de Schriften moeten 
onderwijzen. 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 17-a: 'Wij moeten de Schriften bestuderen 
als we aan de hand daarvan les willen geven', en 17-b: 'Voor lesgeven 
over het evangelie is kennis van de Schriften een vereiste'. 

President J. Reuben Clark jr. heeft eens tegen een groep leerkrachten 
in de kerk gezegd: 'Uw voornaamste (...) taak is onderwijzen in het 
evangelie van de Heer Jezus Christus. (...) Als bron gebruikt u de 
standaardwerken [Schriften] van de kerk en de woorden van degenen 
die God geroepen heeft om zijn volk in deze laatste dagen te leiden.' 
(The Charted Course of the Church in Education, blz. 9.) 

De Schriften zijn de belangrijkste leermiddelen die ons ter beschikking 
staan. Het is belangrijk dat we weten wat erin staat en dat we ze bij het 
lesgeven gebruiken. 

Waarom het belangrijk is dat we lesgeven aan de hand van de 
Schriften 
De Heer heeft duidelijk gezegd hoe belangrijk het is dat we de Schriften 
kennen en aan de hand ervan anderen onderwijzen. Tijdens zijn be-
zoek aan de Nephieten heeft Hij gezegd: 'Ja, Ik geef u een gebod, dat gij 
deze dingen [de Schriften] ijverig onderzoekt' (3 Nephi 23:1). Wij moe-
ten ze onderzoeken omdat wij daardoor meer over Jezus Christus 
te weten komen en omdat 'ze [waar] zijn en betrouwbaar, en de profe-
tieën en beloften die er in zijn vervat, zullen alle worden vervuld.' 
(LV 1:37; zie ook 1 Nephi 19:23.) 

• Lees Leer en Verbonden 68:2-4. Welke Schriftuur hebben we in deze 
tijd als aanvulling op de standaardwerken? (De geïnspireerde lerin-
gen van hedendaagse apostelen en profeten.) Waar kunnen we de 
leringen van hedendaagse apostelen en profeten vinden? (In de tijd-
schriften van de kerk en de verslagen van de algemene conferenties.) 
Hoe bent u gezegend door hun raad als Schriftuur te beschouwen? 
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17-a: Wij moeten de Schriften bestuderen als we aan de hand daarvan les willen geven. 
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Doeltreffend lesgeven uit de Schriften 
Toen Lehi met zijn familie in het beloofde land aankwam, onderwees 
Nephi zijn broers uit de Schriften op een manier die zij konden begrij-
pen: 'Want ik maakte alle Schriftuur op ons toepasselijk/ zei hij, 'opdat 
wij er nut en lering uit konden trekken' (1 Nephi 19:23). De Schriften op 
onszelf toepassen is heel belangrijk als we er doeltreffend les uit willen 
geven. Goede leerkrachten vergelijken de Schriften vaak met onze 
eigen situatie door het verband te laten zien tussen gebeurtenissen uit 
het verleden en die in het heden. 

• Toon visueel hulpmiddel 17-c: 'Nephi en Lehi vinden de Liahona'. 

President Spencer Kimball heeft een verhaal uit het Boek van Mormon 
als volgt gebruikt: 

'Stel je voor dat je Nephi was die zijn vader opgewonden hoorde roe-
pen dat hij iets bij de uitgang van zijn tent gevonden had. Het was een 
bal (...) "van merkwaardige bewerking" van "fijn geelkoper", en nie-
mand had ooit zoiets gezien. (1 Nephi 16:10.) (...) 

'(.. .) Als je erg geïnteresseerd was en goed bekeek hoe die ongewone 
bal werkte, zou je merken dat hij werkte "overeenkomstig het geloof, 
de ijver en de aandacht" die je eraan schonk en aangaf waar je heen 
moest. (1 Nephi 16:28). (...) Bij nadere beschouwing zou je zien dat 
er iets op de bal geschreven stond "dat duidelijk te lezen was" en (...) 
uitleg gaf van de wegen van de Heer. [Als je iets aan de Heer vroeg, 
veranderden de aanwijzingen. Die verandering kwam dan overeen met 
het geloof en de ijver van je gezin (1 Nephi 16:28). (...) 

'Die bal, of Liahona - wat, vertaald, kompas betekent - was speciaal 
door de Heer gemaakt om Lehi te laten zien welke richting hij in de 
wildernis moest aanhouden. Zouden jullie - jullie allemaal - niet 
graag zo'n bal hebben die jou steeds als je je vergiste, de juiste weg 
wees en boodschappen schreef zodat je altijd zou weten of je een fout 
maakte of op de verkeerde weg was? 

'Dat, jonge broeders, hebben jullie allemaal. De Heer heeft iedere jon-
gen, iedere man, iedereen, een geweten gegeven dat het hem elke keer 
laat weten als hij het verkeerde pad inslaat. Het wordt hem altijd 
gezegd als hij luistert; maar mensen kunnen natuurlijk zo gewend 
raken aan die boodschappen dat ze die negeren totdat ze het uiteinde-
lijk niet meer horen. 

'Jullie moet beseffen dat jullie zelf ook zoiets als een kompas, zoiets als 
een liahona, ingebouwd hebben gekregen. Elk kind krijgt het. (...) 
Als hij de liahona in zijn binnenste negeert, zal die hem misschien op 
den duur niets meer toefluisteren. Maar als we eraan denken dat ieder 
van ons [een liahona] heeft die ons de goede weg wijst, zal ons schip 
niet uit de koers raken (...) als we luisteren naar de aanwijzingen van 
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onze eigen liahona, die we het geweten noemen.' (Ensign, november 
1976, blz. 77-79.) 

• Hoe gebruikte president Kimball de Schriften om ons een waarheid 
bij te brengen die we in deze tijd kunnen gebruiken? 

Als we de Schriften begrijpen, kunnen we beginselen ervan toepassen 
op situaties in ons leven. Uit de volgende voorbeelden blijkt hoe een 
vader zijn kinderen onderwees aan de hand van de Schriften. 

'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt' 
Tegen Laura en Ted was herhaaldelijk gezegd dat ze hun fiets niet op 
het tuinpad moesten laten staan. Op een goede dag kwam vader thuis 
en vond beide fietsen op het tuinpad. Vader sprak eerst Ted aan. 'Ted,' 
zei hij, 'ik zag net Laura's fiets op het tuinpad liggen. Wat moet ik eraan 
doen?' 

'U moet doen wat u gezegd heeft en haar een week huisarrest geven', 
antwoordde Ted. 

Later vroeg vader aan Laura: 'Ik zag net Teds fiets op het tuinpad lig-
gen. Wat moet ik eraan doen?' 

'Geef hem nog een kans; de volgende keer denkt hij er wel aan', ant-
woordde Laura. 

Vader riep nu beide kinderen bij zich en liet hun Matteüs 7:1-2 lezen. 

• Lees Matteüs 7:1-2. 

Daarna zei vader: 'Ted, jij hebt een week huisarrest. Laura, ik neem aan 
dat het bij een waarschuwing kan blijven als jij nu direct je fiets in de 
schuur gaat zetten.' 

'De arbeider is zijn loon waard' 
Ron had met zijn vader afgesproken dat hij voor twintig gulden alle 
ramen van het huis zou lappen. Zijn broer, Rick, had afgesproken dat 
hij, ook voor twintig gulden, de kamer zou schilderen. Ron had een 
halve dag nodig om de ramen te lappen. Rick deed twee dagen over 
het schilderen van de kamer. Toen hun vader beide jongens hun twintig 
gulden gaf, protesteerde Rick dat hij meer moest hebben omdat hij 
langer gewerkt had. Vader las toen Matteüs 20:1-15 voor. 

• Lees Matteüs 20:1-15. 

Vader besloot met te zeggen dat hij zich aan zijn deel van de overeen-
komst had gehouden, en dat Rick niet boos moest zijn. 

• Hoe kunnen wij de volgende teksten toepassen op situaties in ons 
leven? Lees en bespreek achtereenvolgens Matteüs 25:1-13, Enos 2-8, 
en Leer en Verbonden 40:1-3. 
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Ons voorbereiden op het lesgeven aan de hand van de Schriften 
President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Ik zeg dat we onze mensen moe-
ten leren hoe ze hun antwoorden in de Schriften kunnen vinden. (...) 
Maar het ongelukkige is dat zovelen van ons niet in de Schriften 
lezen. We weten niet wat erin staat en daarom speculeren we over 
zaken die we in de Schriften hadden kunnen vinden. Ik denk dat 
daarin nu een van onze grootste gevaren schuilt.' ("Find the Answers 
in the Scriptures", Ensign, december 1972, blz. 3.) 

Niemand zal ons dwingen de Schriften te bestuderen. Als we willen, 
kunnen we veel excuses aanvoeren om niet te studeren en de Schriften 
niet te onderzoeken. We moeten ons voornemen om de Schriften te 
bestuderen en daarvoor een schema opstellen. Als we dat doen, zullen 
we, als we kunnen kiezen tussen de Schriften of iets anders, de Schrif-
ten kiezen omdat we die keuze al gemaakt hebben. 

In de Schriften kunnen lezen, ervan genieten en er les uit geven, vereist 
planning, overdenking en gebed. 

• Lees Moroni 10:3. Wat zegt Moroni over het lezen in de Schriften? 

Als we in de Schriften lezen, moeten we erover nadenken. President 
Marion G. Romney heeft gezegd: 'Bij het lezen in de Schriften trok het 
woord overdenken mijn aandacht. Volgens het woordenboek is overden-
ken: 'nadenken, bepeinzen, overwegen'. (...) Overwegen is volgens mij 
een vorm van gebed. Het is, op zijn minst, nader komen tot de Geest 
van de Heer.' (Ensign, juli 1973, blz. 90.) 

In Moroni 10:4 staat dat we, als we de Schriften overwogen hebben 
(in onze geest overdenken wat we gelezen hebben), onze hemelse 
Vader moeten vragen 'of deze dingen niet waar zijn'; en dan 'zal Hij 
door de kracht des Heiligen Geestes de waarheid ervan aan [ons] 
bekendmaken'. 

Tot slot 
Om doeltreffend, aan de hand van de Schriften les te geven moeten 
we ons voorbereiden door er regelmatig in te lezen. We moeten de stof 
overwegen door erover na te denken, ons in te leven en er met 
oprechte bedoelingen over te bidden. Dan moeten we toepassen wat 
we door de Geest te weten zijn gekomen en begrepen hebben. Als we 
dat gedaan hebben, kunnen we met kracht en overtuiging lesgeven uit 
de Schriften. 

Opdrachten 
Als u dagelijks in de Schriften leest, kunt u teksten die belangrijk voor u 
zijn, onderstrepen of markeren. Overdenk hoe we die 'op ons toepasse-
lijk' kunnen maken. 

Onderwijs uw gezinsleden aan de hand van de Schriften tijdens de 
gezinsavond, aan tafel, of in een andere gezinssituatie door verhalen uit 
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de Schriften te gebruiken en ze toe te passen op wat uw gezin nodig 
heeft. 

Aanvullende teksten 

• 2 Nephi 4:15-16 (Nephi's plezier in de Schriften) 

• Leer en Verbonden 11:21-22 (voordat we anderen onderwijzen, 
moeten we zelf studeren) 

• Leer en Verbonden 42:12-15 (we moeten onderwijzen aan de hand 
van de Schriften) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 10, 'De Schriften' in het boek Evangeliebeginselen. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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ONDERWIJZEN DOOR 
DE MACHT VAN 

DE HEILIGE GEEST 

Doel: begrijpen dat we door de macht van de Heilige Geest in het 
evangelie moeten onderwijzen. 

Inleiding 
Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: 'Als wij door de Geest van de 
Heer geleid worden, kunnen we iedereen iets leren, hoe hoog die per-
soon ook opgeleid is en waar ter wereld hij zich ook bevindt. De Heer 
weet meer dan wie van ons ook, en als wij zijn dienstknechten zijn en 
handelen onder leiding van zijn Geest, kan Hij zorgen dat zijn bood-
schap van heil bij iedereen overkomt.' ("Teaching and Learning by the 
Spirit", Ensign, maart 1997, blz. 7.) 

Als wij in het evangelie van Jezus Christus willen onderwijzen, moeten 
we geleid worden door de Heilige Geest. Alleen op die manier kunnen 
we de waarheid overbrengen. 

Onderwijzen door de invloed van de Heilige Geest 

• Laat iemand uit de klas Leer en Verbonden 42:12-14 voorlezen. 
Waarin moeten we volgens deze tekst onderwijzen? Waar vinden 
we die beginselen? Hoe verkrijgen de we Geest waarmee we moeten 
onderwijzen? Waarom moeten we niet onderwijzen als we de 
invloed van de Heilige Geest niet hebben? 

Om te weten waarin en wanneer we moeten onderwijzen, moeten we de 
invloed van de Heilige Geest leren herkennen. Ouderling A. Theodore 
Tuttle heeft uitgelegd wat je ervaart als je spreekt door de macht van de 
Heilige Geest: 

'Voelt u het als u een openbaring krijgt? Ik zal u iets vertellen: 

'Toen ik [met ouderling Marion G. Romney] na een vergadering terug-
reed naar Salt Lake City, zei een van de algemene autoriteiten die met 
ons meereed: "Broeder Romney, u heeft vanavond gesproken onder 
inspiratie van de Heilige Geest." 

'Broeder Romney antwoordde: "Dat klopt. Weet u hoe ik dat weet? 
Omdat ik ook iets geleerd heb wat ik niet wist.'" ("Teaching the Word 
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to the Rising Generation", toespraak op 10 juli 1970 gehouden tijdens 
de BYU Summer School, blz. 8-9.) 

• Hoe werd president Romney door de Heilige Geest beïnvloed? 
Hoe kan de Heilige Geest onze bekwaamheid in lesgeven vergroten? 

De Heilige Geest onderwijst niet alleen de leerkracht, maar zorgt ook 
dat de woorden van de leerkracht diep tot het hart van de toehoorder 
doordringen. 'Want wanneer iemand spreekt door de macht van de 
Heilige Geest, voert de macht van de Heilige Geest het tot het hart der 
mensenkinderen' (2 Nephi 33:1). 

• Hoe beïnvloedt de Heilige Geest degenen die onderwezen worden? 

• Toon visueel hulpmiddel 18-a: 'Koning Benjamin veranderde het 
leven van veel mensen toen hij hen onderwees door de macht van 
de Heilige Geest.' 

Een profeet uit het Boek van Mormon, koning Benjamin, riep tegen het 
einde van zijn leven zijn volk bij elkaar om hun bijzondere aanwijzin-
gen te geven en om hen geestelijk te sterken. 

• Laat iemand uit de klas Mosiah 5:1-2 voorlezen. Waardoor geloofden 
de mensen wat koning Benjamin zei? Laat de klas Mosiah 5:3-4 
lezen. Waarom stonden die mensen zo open voor de invloed van de 
Heilige Geest? 

Leiding van de Heilige Geest verkrijgen 

In het Boek van Mormon staat dat veel profeten en zendelingen van 
die tijd bij de verkondiging van het evangelie door de Heilige Geest 
werden geleid. Vier van die mannen waren de zoons van Mosiah. 

• Laat iemand uit de klas Alma 17:2-3 voorlezen. Welke drie stappen 
volgden de zoons van Mosiah om met kracht te kunnen onderwij-
zen? 

President Marion G. Romney heeft eens verteld wat zijn vrouw mee-
maakte toen zij die stappen volgde bij de voorbereiding van een les 
over het eerste visioen van de profeet Joseph Smith. In haar klas zat een 
begaafde, jonge, hoog opgeleide vrouw die geen lid van de kerk was 
en niet geloofde in het herstelde evangelie. Zuster Romney was destijds 
een onervaren lerares en bang dat haar les door die intelligente vrouw 
niet geaccepteerd zou worden. 

'In een gesprek daarover met haar moeder, zei zuster Romney: 
"Moeder, ik kan die les niet geven. Ik weet niet zeker of Joseph Smith 
dat visioen wel gehad heeft." (...) 
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'Haar moeder was geen ontwikkelde vrouw, maar ze had wel een 
getuigenis. Ze zei tegen haar dochter: "Je weet toch hoe de profeet dat 
visioen kreeg?" 

'"Ja," antwoordde haar dochter: 'doordat hij God bad om wijsheid." 
(...) 

'De dochter ging naar haar kamer en probeerde het; zij 'streed' met 
God, net als Enos. Als gevolg daarvan (...) gaf ze haar les met overtui-
ging, met een kracht die haar eigen vermogen te boven ging. Hoe kon 
dat? Welnu, de Heilige Geest kwam tot haar in antwoord op haar 
gebed. Ze kreeg een brandend gevoel in haar ziel. Zij wist net zo zeker 
als Joseph Smith dat hij een visioen gehad had. Ze had niet precies 
hetzelfde gezien als de profeet, maar ze had wel dezelfde kennis. 
Ze wist door de beschrijving van Joseph Smith wat hij gezien had, 
en zij had een getuigenis van de Heilige Geest dat zijn verslag waar 
was.' ("How to Gain a Testimony", New Era, mei 1976, blz. 10-11.) 

• Hoe bereidde zuster Romney zich op haar les voor? Waarom was 
alleen studeren niet voldoende om haar voldoende zelfvertrouwen 
te geven? 

• Laat iemand uit de klas Moroni 10:4-5 voorlezen. Op welke manie-
ren zorgt de Heilige Geest dat we de waarheid te weten komen? 
Wat moeten wij doen om dat getuigenis te ontvangen? 

Een getuigenis geeft kracht om te onderwijzen 
Onderwijzen met een getuigenis is onderwijzen met de zekerheid dat 
het evangelie waar is. Als we een getuigenis hebben van wat we onder-
wijzen, zullen onze toehoorders de macht van de Geest voelen en het 
evangelie beter begrijpen. Als wij getuigen van de waarheid, zal de 
Heilige Geest tot onze toehoorders getuigen dat hetgeen waarvan wij 
getuigen, waar is. (Zie LV 50:21-22.) 

• Toon visueel hulpmiddel 18-b: 'De Heilige Geest bevestigt het getui-
genis van degenen die van de waarheden van het evangelie getui-
gen.' 

Ouderling Alvin R. Dyer heeft eens het volgende verhaal verteld: 

Twee zendelingen belden laat in de middag bij een huis aan. Het gezin 
ging net aan tafel, dus hadden de zendelingen weinig succes met hun 
boodschap. Toen de vrouw de deur langzaam dicht deed, gaven de 
zendelingen hun getuigenis van het evangelie. Een van beiden sprak 
expres wat herder, zodat degenen die binnen zaten het konden horen. 
Daarna gingen de zendelingen nogal gehaast weg omdat het begon 
te regenen. Toen ze halverwege de straat waren, hoorden ze iemand 
roepen. Een jongeman van een jaar of veertien haalde hen in en zei: 
'Mijn vader wil dat jullie terugkomen.' Ze gingen terug. 
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De vader zei dat hij hun boodschap aan de deur gehoord had. Hij was 
niet onder de indruk totdat hij een van hen zijn getuigenis hoorde 
geven. Toen zei hij: 'Ik kreeg een vreemd gevoel. Ik wist dat we er niet 
goed aan hadden gedaan jullie weg te sturen.' Dat getuigenis van een 
nederige zendeling leidde tot de doop van het gezin. (Zie 'When Thou 
Art Converted', Instructor, juli 1961, blz. 225.) 

• Waarom liet de vader de zendelingen terugkomen? Laat broeders die 
u van tevoren heeft aangewezen, vertellen hoe zij de Geest voelden 
toen zij in het evangelie onderwezen werden en het getuigenis van de 
zendelingen hoorden. 

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 'De Heilige Geest getuigt 
van de waarheid en kan mensen dingen leren die zij elkaar niet kunnen 
leren. In die belangrijke en uitdagende woorden van Moroni wordt 
beloofd dat we "door de kracht des Heiligen Geestes" kunnen weten 
dat het Boek van Mormon waar is. Vervolgens zegt Moroni: "En door 
de kracht des Heiligen Geestes kunt gij de waarheid van alle dingen 
weten" (Moroni 10:4-5)'. (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], blz. 
259.) 

Tot slot 
Als ouders en leerkrachten in de kerk hebben we de taak te onderwij-
zen door de kracht van de Heilige Geest. Als wij met de Geest onder-
wijzen, vergroten we niet alleen de kennis en het geloof van degenen 
die we onderwijzen, maar ook van onszelf. 

Alleen door te onderwijzen met de kracht van de Heilige Geest kunnen 
we onderwijzen in de waarheid. Maar we moeten dat waardig zijn, 
en ons erop voorbereiden. Die voorbereiding houdt in dat we studeren, 
bidden en de geboden van God naleven. 

'En de Geest zal u door het gebed des geloofs worden gegeven; en 
indien gij de Geest niet ontvangt, moet gij niet onderwijzen. (...) 

'En wanneer gij door de Trooster uw stem zult verheffen, zult gij 
spreken en profeteren, zoals het Mij goeddunkt; 

'Want ziet, de Trooster weet alle dingen' (LV 42:14,16,17). 

Opdrachten 
Zorg dat u leiding van de Heilige Geest krijgt door de Schriften te 
bestuderen, te bidden om leiding, en door te vasten. 

Zoek mogelijkheden om kinderen, vrienden en buren over het evan-
gelie te vertellen. 
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Aanvullende teksten 

• Lucas 24:32 (hoe we ons voelen als we door de Heilige Geest 
geïnspireerd worden) 

• Johannes 14:26 (de Trooster leert ons alles) 

• 2 Nephi 32:7-8 (de Geest spoort ons aan om te bidden) 

• Alma 5:43-52 (vasten en bidden bevorderen de leiding van de 
Heilige Geest) 

• Moroni 10:7-10 (gaven van God ontvangen we door geloof) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Volg de stappen die in de les genoemd worden om bij de voorberei-
ding van uw les de invloed van de Heilige Geest te ondergaan. 

2. Als u dat wilt, kunt u twee broeders vragen te vertellen hoe zij 
de Geest gevoeld hebben toen zij les kregen over het evangelie en 
de zendelingen hun getuigenis hoorden geven. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 



ONS GEZIN FATSOEN 
EN DEUGDZAAMHEID 

BIJBRENGEN 

Doel: aangeven hoe we onze gezinsleden de zedelijke normen van 
fatsoen en deugdzaamheid kunnen bijbrengen. 

Inleiding 
Ouderling Boyd K. Packer heeft over de zedelijke normen van fatsoen 
en deugdzaamheid gezegd: 'De taak en het recht om in die heilige 
zaken te onderwijzen, berust bij de ouders. Ik vind niet dat het de taak 
is van de school of van de organisaties van de kerk. Het aandeel van 
de kerk hierin is de ouders de zedelijke normen bijbrengen die de Heer 
geopenbaard heeft, en hen te helpen bij hun taak om hun kinderen die 
heilige zaken bij te brengen.' (Teach Ye Diligently, blz. 256.) 

De profeet Mormon schreef een brief aan zijn zoon Moroni waarin hij 
de waarde van zedelijke reinheid behandelde. Hij schreef dat reinheid 
en deugd kostbaarder zijn dan wat ook. (Zie Moroni 9:9.) Ons lichaam 
is heilig; We behoren ons altijd fatsoenlijk te kleden en te zorgen dat we 
rein en deugdzaam blijven. 

Fatsoen en deugd 
De Heer hecht veel waarde aan deugdzaamheid. Het is daarom be-
langrijk dat we begrijpen wat de Heer bedoelt met fatsoen en deugd. 
Fatsoen heeft meestal betrekking op onze manier van spreken en 
kleden. Deugd heeft betrekking op onze manier van doen. President 
Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Een van de vele dingen die tot onkuisheid leiden, is onbetamelijkheid. 
Er zijn tegenwoordig te veel jongevrouwen en jongemannen die prat 
gaan op hun kennis van het leven. Ze denken dat ze alle antwoorden 
weten. Ze spreken net zo gemakkelijk over seks als over auto's, films 
en kleding. Er heeft zich een geest van onbetamelijkheid ontwikkeld 
waardoor er niets meer heilig lijkt te zijn. 

'Een factor die bijdraagt tot onbetamelijkheid en het verval van zede-
lijke normen is de moderne kleding. Ik weet zeker dat de onfatsoenlijke 
kleding die sommige van onze jongevrouwen en hun moeders dragen, 
direct en indirect bijdragen tot de onzedelijkheid van deze tijd. Vaders 
moedigen het soms zelfs aan. Ik vraag me af of onze jonge zusters 
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beseffen hoe verleidelijk zij zijn voor jongemannen als zij hun lichaam 
gedeeltelijk onbedekt laten. (. . .) 

'Ik weet zeker dat de kleren die we dragen een belangrijke factor kun-
nen zijn in het geleidelijke verval van onze liefde voor deugd, onze 
standvastigheid in kuisheid.' (Faith Precedes the Miracle, blz. 163,168.) 

• Welke invloed behoort het feit dat we weten dat ons lichaam heilig is 
te hebben op onze manier van kleden en ons gedrag? Welke invloed 
behoort het feit dat we weten dat we kinderen zijn van onze hemelse 
Vader te hebben op onze manier van kleden en ons gedrag? 

Ouderling Vaughn J. Featherstone heeft eens een verhaal verteld over 
de zoon van een koning die begreep wie hij was en hoe hij zich moest 
gedragen. Koning Louis XVI van Frankrijk was afgezet en in de gevan-
genis geworpen. Zijn jonge zoon, de prins, werd meegenomen door 
degenen die de koning gevangen hadden genomen. Omdat de jonge 
prins de troonopvolger was, wilden ze hem zedelijk te gronde richten. 
Ze wisten dat hij dan nooit koning van Frankrijk kon worden. 

Die mensen brachten de prins naar een afgelegen stad waar zij de jon-
gen trachtten te verleiden met de smerigste zaken die ze konden beden-
ken. Ze probeerden hem dingen te laten eten waardoor hij snel zijn zelf-
beheersing zou verliezen. In zijn bijzijn sloegen ze steeds vreselijke taal 
uit. Ze verleidden hem met slechte vrouwen. Ze confronteerden hem 
met bedriegerij en wantrouwen. Vierentwintig uur per dag was hij 
omgeven door alles waardoor iemand zijn zedelijke normen vaarwel 
zou kunnen zeggen. Meer dan een half jaar werd hij zo behandeld. 
Maar de jongen gaf zelfs niet één keer toe aan de verleiding. Uiteinde-
lijk, nadat ze alles gedaan hadden wat ze konden bedenken, vroegen ze 
waarom hij die dingen niet deed. Hij antwoordde: 'Wat u van me 
vraagt, kan ik niet doen, want ik ben geboren om koning te worden.' 
(Ontleend aan "The King's Son", New Era, november 1975, blz. 35.) 

Ook wij zijn geboren om koning of koningin te worden. (Zie 1 Petrus 
2:9; Openbaring 1:6.) Ons doel is echter belangrijker dan koning van 
een volk worden. Wij zijn kinderen van God en we zijn geboren om te 
worden zoals Hij. We kunnen dat doel onmogelijk bereiken als we niet 
fatsoenlijk en deugdzaam zijn. 

Het belang van het voorbeeld 
Een van onze belangrijkste taken als lid van Gods kerk is een positief 
voorbeeld zijn van fatsoen en deugd. We behoren niet alleen onze geest 
en ons lichaam rein te houden, maar we moeten ook door onze manier 
van spreken, onze humor en door wat we lezen, laten zien dat we ons 
lichaam als heilig beschouwen. Dat is vooral van belang voor ouders en 
oudere kinderen. Als wij het goede voorbeeld geven, kunnen onze kin-
deren of onze broeders en zusters dezelfde normen ontwikkelen en 
zich net zo gedragen als wij. 
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• Laat de klas even nadenken over hun eigen houding en gedrag, 
en laat hen zich het volgende afvragen: 

'Is er iets in mijn houding en gedrag dat schadelijk kan zijn voor dege-
nen die ik tracht te onderwijzen?' 

'Is er iets wat ik doe of denk waarvan ik niet zou willen dat mijn kin-
deren dat deden of dachten? 

• Lees Jakob 2:35. Jakob berispt de Nephieten vanwege hun slechte 
voorbeeld. Waarom is het zo belangrijk dat we het goede voorbeeld 
geven? 

Fatsoen en deugdzaamheid aanleren 
Voor het aanleren van fatsoen en deugdzaamheid is de leiding van de 
Geest een vereiste. Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Als er één 
belangrijk ingrediënt is voor het aanleren van zedelijke en geestelijke 
waarden (.. .) dan is dat wel de Geest van de Heer die we bij ons moe-
ten hebben als we lesgeven.' (Teach Ye Diligently, blz. 272.) 

Het is ook belangrijk dat we dat onderwerp met respect en nederigheid 
benaderen. De benadering van ouderling Packer is een mooi voorbeeld 
van een manier waarop we fatsoen en deugdzaamheid op een respect-
volle manier kunnen aanleren: 

'In ons stoffelijk lichaam is een scheppingsmacht in geschapen die hei-
lig is. Bij wijze van spreken een licht dat de macht heeft om andere lich-
ten te ontsteken. Die gave mag alleen gebruikt worden binnen het hei-
lig huwelijksverbond. Door de uitoefening van die scheppingsmacht 
kan een sterfelijk lichaam ontvangen worden, kan een geest daarin 
indalen en kan er een nieuw mens geboren worden. 'Die macht is mooi. 
Daardoor kan een gezin gesticht en in stand gehouden worden. En in 
het gezinsleven vinden wij de bronnen van geluk. Het is aan vrijwel 
iedere sterveling gegeven. Het is een heilige en belangrijke macht. (...) 

'Jullie groeien op in een samenleving waar je voortdurend geconfron-
teerd wordt met de uitnodiging om met die heilige macht te knoeien. 
(...) Laat niemand, maar dan ook niemand, je lichaam aanraken of 
gebruiken. Wie jou iets anders vertellen, proberen je medeschuldig te 
maken. Wij leren jullie je onschuld te bewaren. (.. .) Alleen binnen het 
huwelijksverbond kunnen we die macht op de juiste manier gebruiken. 
Maak er nooit misbruik van.' (Teach Ye Diligently, blz. 259, 262.) 

Als wij onze gezinsleden die beginselen met succes willen aanleren, 
moeten we ons gezin heel zorgvuldig tegen elke vorm van onreinheid 
beschermen. Ouderling A. Theodore Tuttle heeft gezegd: 'De vader is 
de beschermer van zijn gezin. Hij beschermt het tegen het kwaad van 
buitenaf. Vroeger deed hij dat met wapens en geblindeerde ramen. In 
deze tijd is die taak ingewikkelder. Vergrendelde deuren en ramen 
beschermen slechts tegen [tastbare zaken]. Het is niet gemakkelijk een 
gezin te beschermen tegen het kwaad dat een aanval doet op de 
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gedachten en de geest van de gezinsleden. Die zaken kunnen onbelem-
merd het gezin binnendringen. [Satan is heel slim.] Hij hoeft geen deur 
te forceren.' (Ensign, januari 1974, blz. 67.) 

• Op welke manieren kan het kwaad in deze tijd ons gezin binnen-
dringen? (Antwoorden kunnen zijn: vunzige tijdschriften, radio- en 
televisieprogramma's, boeken en Internet.) 

• Wat kan een vader doen om zijn gezin tegen dat soort zaken te be-
schermen? (Zijn gezinsleden helpen bij het kiezen uit leesmateriaal 
en radio- en televisieprogramma's en uit wat er op Internet wordt 
aangeboden.) 

• Lees en bespreek Leer en Verbonden 93:40-43. 

De Heer sprak Frederick G. Williams bestraffend toe omdat hij zijn 
kinderen niet in licht en waarheid had grootgebracht. 

• Laat de broeders bedenken hoe zij zich zouden voelen als de Heer 
tegen hen zei dat zij hun kinderen niet het belang van fatsoen en 
deugdzaamheid hadden bijgebracht. Laat hen ook nadenken over 
de vraag op welke manier ze hun kinderen beter zouden kunnen 
onderwijzen. 

Het juiste moment om te onderwijzen 

• Toon visueel hulpmiddel 19-a: 'Een vader behoort regelmatig met 
zijn kinderen te spreken'. 

De gezinsavond is een uitstekend moment om met elkaar over fatsoen 
en deugdzaamheid te spreken. Veel vaders vinden het ook nuttig om 
een formeel gesprek te hebben met hun kinderen. Een vader heeft bij-
voorbeeld eenmaal per maand op vastenzondag met elk kind een 
gesprek. Hij stelt vragen over zedelijke reinheid en luistert naar al hun 
eventuele problemen. Hij onderwijst, geeft zijn getuigenis en zegt dat 
hij van hen houdt. 

• Welke invloed zou zo'n gesprek op kinderen hebben? 

• Toon visueel hulpmiddel 19-b: 'Leermomenten doen zich vaak onver-
wacht voor.' 

Hoewel het heel belangrijk is dat we onze kinderen onderwijzen in for-
mele situaties als gesprekken en gezinsavonden, moeten we toch altijd 
oog hebben voor hun behoeften. We moeten gebruik maken van de 
momenten waarop zij het beste zullen begrijpen wat wij hun duidelijk 
willen maken. Als wij op gezette tijden met hen spreken en laten zien 
dat we van hen houden, zullen onze kinderen vaak naar ons toe komen 
als ze over hun gevoelens en problemen willen praten. 

De Heer heeft ons geboden gebruik te maken van elke kans om onze 
kinderen te onderwijzen. (Zie Deuteronomium 6:5-7.) Als wij oog 
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hebben voor gelegenheden om te onderwijzen, kunnen we soms op 
heel onverwachte momenten heel krachtig iets overbrengen. We zou-
den bijvoorbeeld belangrijke waarheden over deugd en fatsoen kunnen 
bespreken tijdens een picknick, na een avondmaalsdienst, tijdens een 
wandeling, in de auto, op vakantie, op weg naar school of in een 
periode van grote moeilijkheden. 

• Kunt u zich een ervaring met uw kinderen of uw ouders herinneren 
waarbij u echt contact met hen had of hun iets kon leren? Waar was 
dat? Wanneer was dat? Was u het al van plan, of gebeurde het onver-
wacht? 

Tot slot 
We hebben de verantwoordelijkheid om anderen door onze woorden 
en ons voorbeeld fatsoen en deugdzaamheid te leren. Als wij die waar-
den hoog houden, zullen we het gezelschap van de Geest waardig zijn 
en zullen we het geluk ervaren dat voortvloeit uit zedelijke reinheid. 

Opdrachten 
Organiseer een gezinsavond waarop deugdzaamheid en fatsoen ter 
sprake komen. 

Wees zelf in uw kleding en handelen een voorbeeld van fatsoen en 
deugdzaamheid. 

Aanvullende tekst 

• 1 Timoteüs 4:12 (het belang van een goed voorbeeld) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Bedenk zorgvuldig hoe u deze les gaat geven. Als er jonge priester-
schapsdragers in de klas zitten, zorgt u dat het geen moraliserende, 
tot hen gerichte les wordt. U kunt met hen bespreken hoe jonge 
mensen dit gevoelige onderwerp thuis bespreekbaar kunnen maken. 
Bespreek waarom kuisheid en fatsoen zo belangrijk zijn en wat de 
klas kan doen om anderen het goede voorbeeld te geven. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, ver-
halen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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PROBLEMEN IN HET 
GEZIN IN HARMONIE 

OPLOSSEN 

Doel: ons aansporen om moeilijkheden in het gezin in harmonie op te 
lossen, waardoor we een gelukkig gezinsleven kunnen opbouwen. 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 20-a: 'Liefde is het fundament van een har-
monieus gezinsleven'. 

President Joseph F. Smith heeft verteld wat we moeten doen als we een 
ideaal gezin willen hebben: 

'Wat (...) is een ideaal gezin? (...) Dat is een gezin (...) waar de vader 
toegewijd is aan de gezinsleden waarmee God hem gezegend heeft, 
waar hij hen op de eerste plaats stelt en waarin zij hem op hun beurt in 
hun hart gesloten hebben. Het is een gezin waar vertrouwen, eenheid, 
liefde en toewijding heerst tussen vader en moeder, en tussen kinderen 
en ouders.' (Gospel Doctrine, blz. 302-303.) 

Hoewel we allemaal streven naar een ideaal gezin, krijgen we allemaal 
nu en dan met conflicten te maken. Zelfs in het gezin van de profeet 
Joseph Smith heerste soms onenigheid. Op een ochtend, toen hij bezig 
was met de vertaling van het Boek van Mormon, werd hij boos om 
iets wat zijn vrouw gedaan had. Toen hij later probeerde een stukje 
van het Boek van Mormon te vertalen, merkte hij dat het niet lukte. 
Daarom ging hij naar een boomgaard om te bidden, en toen hij terug-
kwam vroeg hij Emma om vergeving. Pas toen kon hij weer vertalen. 
(Zie B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, deel 1, blz. 131.) 

De Heer verwacht ook van ons dat we de oorzaak van onenigheid in 
ons gezin opsporen en onze problemen in harmonie oplossen. 

Oorzaken van disharmonie in ons gezin 
In de Schriften staat dat Satans invloed een van de belangrijkste oorza-
ken is van onenigheid en twist. 

• Lees 3 Nephi 11:29-30. Hoe 'hitst [Satan] het hart der mensen op om 
in toorn met elkander te twisten'? 
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Altijd als de geest van twist ons gezin binnendringt, zal de Geest van 
de Heer ons verlaten. En zonder de Geest van de Heer in ons gezin 
kunnen we niet gelukkig zijn en kunnen we de vreugde van de Heer 
en zijn evangelie niet voelen. 

Ook onze eigen zwakheden kunnen de oorzaak zijn van conflicten met 
anderen. (Zie Jakobus 4:1.) Als iemand geen vrede heeft met zichzelf, 
is het erg moeilijk om met anderen in harmonie te zijn. Zwakheden die 
conflicten kunnen veroorzaken zijn onder andere: begeerte, hebzucht, 
onkuise verlangens en tegenstrijdige belangen. President Spencer W. 
Kimball heeft één zwakheid in het bijzonder genoemd: 'Een echtpaar 
kan arm zijn, met ziekte, teleurstellingen, tegenslagen en zelfs met de 
dood te maken krijgen, maar dat hoeft hen niet van hun gemoedsrust 
te beroven. Een huwelijk kan goed zijn zolang er geen zelfzucht bin-
nensluipt. Door zorgen en problemen zullen [partners] nader tot elkaar 
komen als ze volkomen onbaatzuchtig zijn.' (Marriage and Divorce, 
blz. 19, 22.) 

• Waarom is zelfzucht in het gezin zo'n bron van disharmonie en 
ellende? 

Zoals president Kimball zei, kunnen problemen zoals armoede en 
ziekte die men over het algemeen beschouwt als oorzaak van ellende, 
de gezinsleden juist dichter bij elkaar brengen als de gezinsleden 
onbaatzuchtig en vol liefde samenwerken. 

Problemen in het gezin aanpakken 
De Heer heeft de volgende manieren aangegeven waarop we proble-
men in het gezin kunnen voorkomen of oplossen: 

Aanvaard uw verantwoordelijkheid 
Ouders en kinderen hebben een wederzijdse verantwoordelijkheid. 

• Lees Efeziërs 6:1-4 waarin een deel van die verantwoordelijkheid 
genoemd wordt. Wat is een jongeman aan zijn ouders verplicht? 
Wat zijn ouders aan hun kinderen verplicht? Waarom zal het aan-
vaarden van die verplichting de harmonie in het gezin bevorderen? 

Onvriendelijke woorden vermijden 
Boze, onvriendelijke uitspraken horen in onze gezinnen niet thuis. 
Ouderling Boyd K. Packer heeft ons aangeraden: 'Als u het huwelijks-
verbond bent aangegaan, [behoort u nooit] boos te worden - nooit. 
Dat is niet nodig en ook niet wenselijk Velen beweren dat gekibbel en 
ruzie bij moeilijkheden in een huwelijk normaal is. (...) Ik weet dat het 
mogelijk is in liefde samen te leven zonder ook maar een enkel boos 
woord.' ("Eternal Marriage", Speeches of the Year, BYU, 4 april 1970, 
blz. 6.) Een zacht, begrijpend antwoord kalmeert ons; boze woorden 
veroorzaken slechts nog meer conflicten. (Zie Spreuken 15:1.) 
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• Wat is het verschil tussen het bespreken van geschillen en ruzie-
maken? 

Fouten toegeven 
President Spencer W. Kimball heeft de volgende raad gegeven: 

'Aangezien u een mens bent, kunt u wel eens een verschil van mening 
hebben dat zelfs ruzietjes tot gevolg heeft. (...) Laten we aannemen dat 
iemand gekwetst is; dat er onvriendelijke woorden gevallen zijn; dat 
er harten verscheurd zijn; en dat beiden voelen dat de ander het volko-
men bij het verkeerde eind heeft. De wond wordt niet geheeld. De uren 
verstrijken, 's Nachts hevige emoties, een trieste dag van stuurse on-
vriendelijkheid en nog meer onbegrip. De ene belediging volgt op de 
andere totdat er een advocaat in de arm wordt genomen, het gezin uit 
elkaar valt en het leven van ouders en kinderen in elkaar stort. 

'Maar er bestaat een genezende balsem waardoor u, als u die tijdig aan-
brengt, in slechts een paar minuten weer [normaal] kunt denken; ( . . .) 
als er zoveel op het spel staat - uw liefde, uzelf, uw gezin, uw idealen, 
uw verhoging, uw eeuwigheid - kunt u zich geen risico's veroorloven. 
U moet de minste zijn en moedig [tegen uw vrouw zeggen:] 'Lieverd, 
het spijt me. Ik wilde je niet kwetsen. Vergeef het me, alsjeblieft.' 
En [uw vrouw zal dan antwoorden:] 'Schat, ik had ongelijk, meer dan 
jij. Vergeef me, alsjeblieft.' Dan slaat u de armen om elkaar heen en is 
het leven weer goed. En als u die avond naar bed gaat, is alles vergeten 
en bestaat er geen kloof meer tussen u als u neerknielt voor uw gezins-
gebed.' (Faith Precedes the Miracle, blz. 134-135.) 

• Waardoor kunnen misverstanden en ruzies ontstaan? Hoe kunnen 
we door de oorzaak van de problemen op te sporen, die problemen 
beter oplossen? Waarom is het zo moeilijk onze fouten toe te geven? 

President Spencer W. Kimball zegt dat we onze fouten moeten toegeven 
en 'het spijt me' moeten zeggen. Als we dat oprecht doen, hebben 
we een grote stap gezet in de richting van de harmonie in ons gezin. 
Ouders behoren dat ook ten opzichte van hun kinderen te doen, niet 
alleen maar ten opzichte van elkaar. 

Vriendelijk zijn 
Een van de beginselen die in de Schriften worden aangegeven als hulp-
middel voor een gelukkiger gezinsleven, is vriendelijkheid. In feite 
wordt ons geboden om vriendelijk, liefdevol en vergevensgezind te zijn. 
Zowel kinderen als volwassen in een gezin krijgen de raad elkaar met 
respect te behandelen en zoals Christus ons dat heeft laten zien. In 
die zaken moet Christus altijd ons voorbeeld zijn. (Zie Efeziërs 4:29-32.) 

• Laat de daartoe aangewezen Aaronisch-priesterschapsdrager vertel-
len wat een jongeman kan doen om thuis de harmonie te bevorderen. 
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President Spencer W. Kimball heeft ons verteld hoe we als gezin geluk-
kiger kunnen worden: 'U vraagt: "Wat is de prijs voor geluk?" U zult 
verbaasd staan over de eenvoud van het antwoord. De schatkamer 
van geluk kan geopend worden en open blijven voor degenen die de 
volgende sleutels gebruiken: Allereerst moet u het evangelie van Jezus 
Christus in alle reinheid en eenvoud naleven. (...) Ten tweede moet 
u uzelf wegcijferen en meer van uw partner houden dan van uzelf. 
Als u dat doet, zal geluk in nooit aflatende overvloed uw deel zijn.' 
(Faith Precedes the Miracle, blz. 126.) 

• Waarom kunnen we door vriendelijkheid problemen in het gezin 
voorkomen en oplossen? 

Bidden 
De harmonie in het gezin zal toenemen als we de Heer in ons gezinsge-
bed en in ons persoonlijk gebed vragen ons te helpen onze geschillen bij 
te leggen. 

• Lees 3 Nephi 18:19-21. We zien hier dat bidden in ons gezin een 
plicht is. Waarom is gebed een middel om problemen in het gezin op 
te lossen? 

Hieronder volgt een verhaal over een moeder die bad om leiding bij de 
oplossing van een probleem in haar gezin: 

'Het was ongeveer een week nadat we de tienjarige Wayne door tus-
senkomst van het Indian Placement Program van de kerk in ons gezin 
hadden opgenomen. Het was een pientere, knappe jongen, maar 
natuurlijk moest hij zich bewijzen ten opzichte van de andere jongens. 
Hij vocht nogal eens met hen en hij kon zich meten met de sterksten. 

'Op een dag kreeg ik een telefoontje van zijn onderwijzer. Die vertelde 
dat hij op school moeilijkheden had met Wayne. Wayne was onbeleefd 
tegen hem en de andere leerkrachten. Dat was een klap voor me. Ik had 
een dergelijk probleem nooit met mijn eigen kinderen gehad, en ik 
raakte er erg door van streek. Natuurlijk, zoals zo vaak, reageerde 
ik fel, en ik begon vast alles te repeteren wat ik tegen Wayne zou 
zeggen als hij thuis kwam. "Ik moet dit probleem in de kiem smoren", 
zei ik tegen mezelf. 

'Om het nog erger te maken, kwam Wayne laat uit school vanwege een 
gevecht met een buurjongen. Vanaf de bushalte hadden ze de hele weg 
gevochten. In onze voortuin waren ze nog steeds in een flink gevecht 
gewikkeld. Ik keek even toe, maar toen ik zag dat het echt menens was, 
liep ik naar de deur en riep naar Wayne dat hij binnen moest komen. 

'Hij negeerde me. Hij was niet van plan het op te geven. Terwijl ik toe-
keek, werd ik nog bozer. Ik gelastte Wayne om binnen te komen. Ik was 
zo boos dat ik wist dat ik in die toestand het probleem niet kon hante-
ren, dus stuurde ik hem naar zijn kamer. 
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'Trillend van boosheid ging ik naar mijn eigen slaapkamer en knielde 
neer om te bidden. Ik bad om wijsheid bij het hanteren van het pro-
bleem, en ook vroeg ik of ik door de Geest mocht weten wat ik moest 
zeggen. Toen ik opstond, kwam er een warm, kalm gevoel over me. 
Het begon bij mijn hoofd en vloeide door me heen, tot aan mijn voeten. 

'Toen ik de deur van Wayne's kamer opendeed en hem daar op de rand 
van zijn bed zag zitten met een boek in zijn handen, gingen er allerlei 
gedachten door mijn hoofd. Hij zag er zo ontheemd uit in die kamer; 
op de een of andere manier hoorde hij buiten, waar hij vrij kon rennen, 
zoals hij dat gewend was. Ogenblikkelijk ging mijn hart uit naar dat 
eenzame ventje, een jongetje dat uit zijn vertrouwde omgeving was 
weggerukt en overgebracht was naar een andere wereld, met andere 
regels. Hij moest de andere jongens bewijzen dat hij net zo goed, zo niet 
beter was dan zij. 

'Ik ging naast hem zitten en sloeg mijn arm om zijn schouders. De eers-
te woorden die uit mijn mond kwamen, verrasten zelfs mij, want ik zei: 
"Wayne, vergeef me dat ik zo boos op je ben geweest." Toen vertelde ik 
hem over het telefoontje van zijn onderwijzer en gaf hem de gelegen-
heid het uit te leggen. We hadden een heel goed gesprek; hij nam me in 
vertrouwen en we spraken fluisterend met elkaar. Dat was een heel 
verschil met de manier van de toon die ik gebruikt zou hebben als ik 
onze hemelse Vader niet om hulp gevraagd had. Het was echt een gees-
telijke ervaring en meer dan wat ook heeft het de relatie tussen Wayne 
en mij ten goede beïnvloed. 

'De hemel zij dank voor het gebed en, als we erom vragen, de gave 
van de Heilige Geest om ons te leiden.' (Myrna Behunin, "We Talked 
in Whispers", Ensign, januari 1976, blz. 51-52.) 

Tot slot 
In elk gezin komen moeilijkheden voor. We kunnen kiezen hoe we die 
moeilijkheden tegemoet treden en oplossen. Door de goede beginselen 
te hanteren die in deze les behandeld worden, kunnen we de moeilijk-
heden in ons gezin oplossen en toenemen in liefde en eenheid. 

Laat de klas aan het eind van de les het lied 'Als er liefde heerst' zingen. 
(Lofzang 192, of blz. 352 in Evangeliebeginselen.) 

Opdrachten 
Werk aan het geluk van uw eigen gezin door eventuele oorzaken van 
disharmonie onder de gezinsleden op te sporen. 

Geef uw fout toe als u tegenover een gezinslid onvriendelijke woorden 
heeft gebruikt. 

Wees vriendelijk tegen uw huisgenoten. 
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Aanvullende teksten 

• Matteüs 7:12 (onze relatie tot anderen) 

• Galaten 5:22 (de vrucht van de Geest) 

• LV 88:119-126 (raad van de Heer aan de leden van de kerk) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 36, 'Het gezin kan eeuwig zijn'. 

2. Geef een Aaronisch-priesterschapsdrager opdracht om te vertellen 
hoe jongemannen de harmonie thuis kunnen bevorderen. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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DE GEZINSFINANCIËN 
BEHEREN 

Doel: de basisbeginselen van verstandig financieel beheer leren en 
toepassen. 

Inleiding 
Van de talrijke teksten in de Schriften over geld en rijkdom zijn er vele 
die ons waarschuwen voor begeerte naar rijkdom. Daarom zijn veel 
mensen bang dat geld altijd uit den boze is en dat de Heer het niet goed 
vindt als ze tijd en energie steken in geld verdienen en sparen. Maar 
dat is niet zo. Geld zucht is 'de wortel van alle kwaad', niet het geld op 
zich. (Zie 1 Timoteüs 6:10.) 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Niet alle geld is vies. Er is 
schoon geld - geld waarmee we voedsel, kleding en onderdak kopen 
en belasting betalen.' President Kimball heeft verder uitgelegd dat 
schoon geld de betaling is die we ontvangen voor eerlijk werk. Hij heeft 
gezegd dat geld alleen vies wordt als het oneerlijk wordt verkregen. 
(Zie Faith Precedes the Miracle, blz. 235-236.) 

Rijkdom en armoede zijn geen van beide een teken van individuele 
rechtschapenheid. Sommige belangrijke mannen van God zijn rijk, 
anderen arm geweest. De hoeveelheid geld die we hebben is niet 
belangrijk, maar wel hoe we het verkrijgen en gebruiken. Geld gebrui-
ken om te voorzien in de stoffelijke behoeften van ons gezin is niet 
alleen juist, maar God heeft het ons zelfs geboden. (Zie 1 Timoteüs 5:8.) 
Het gebod om voor ons gezin te zorgen, wordt gemakkelijker te 
gehoorzamen door ons de basisbeginselen van verstandig financieel 
beheer eigen te maken en die toe te passen. 

Beginselen van verstandig financieel beheer 
Hoewel alles op aarde aan de Heer toebehoort (zie Psalmen 24:1), staat 
Hij ons toe om enkele van zijn aardse zaken te gebruiken. We zijn ech-
ter gewaarschuwd dat de Heer ons verantwoordelijk zal houden voor 
de manier waarop we ermee omgaan. In de gelijkenis van de talenten 
maakt de Heiland ons bijvoorbeeld duidelijk hoe belangrijk het is dat 
we onze aardse bezittingen goed beheren. 
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• Laat iemand uit de klas de gelijkenis vertellen die staat in Matteüs 
25:14-30. (In de tijd van Jezus was een talent een munteenheid.) 

Er zijn diverse grondbeginselen die we in overweging moeten nemen 
bij een verstandig financieel beheer. Bijna iedereen kan op een of meer 
van die gebieden verbetering aanbrengen. De Heer zal ons daarbij hel-
pen als wij Hem op de eerste plaats stellen en te werk gaan volgens de 
beginselen van verstandig financieel beheer. 

• Zet die beginselen terwijl u ze bespreekt één voor één op het bord. 

Onze tiende en offergaven betalen 
Het eerste en het belangrijkste wat we moeten betalen, is onze tiende. 
De Heer heeft degenen die trouw hun tiende betalen, beloofd dat Hij 
voor hen 'de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed 
over [hen zal] uitgieten' (Maleachi 3:10). Hoewel de Heer ons geen 
grote rijkdommen belooft als we onze tiende en offergaven betalen, 
belooft Hij wel dat Hij ons zowel geestelijk als stoffelijk zal zegenen. 

Werken 
Werk is een zegen waardoor we voor ons gezin kunnen zorgen. 
Door vast en eerlijk werk kunnen we financiële zekerheid verkrijgen. 
(Les 23 van dit lesboek bevat adviezen om onze vakbekwaamheid 
te ontwikkelen en te vergroten.) 

Ons niet onnodig in de schulden steken 
Hoewel een lening soms nodig is, moeten we schulden zoveel mogelijk 
vermijden. Schulden die we hebben, moeten we zo snel mogelijk afbe-
talen. Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd: 'Laten we de tering 
naar de nering zetten. Laten we betalen wat we aanschaffen. (...) Laten 
we luisteren naar de raad van de leiders van de kerk. Zorg dat u uit de 
schulden komt!' (Pay Thy Debt, and Live, Brigham Young Speeches of 
the Year [28 februari 1962], blz. 12.) 

• Hoe kunnen we onnodige schulden vermijden? 

Zorgvuldig plannen en uitgeven 

• Lees Lucas 14:28. Wat betekent 'de kosten (.. .) berekenen'? 

Zoals in deze tekst staat, moeten we zorgvuldig plannen maken voor-
dat we ons geld uitgeven. Veel mensen raken in de schuld omdat zij 
hun uitgaven niet in de hand houden. Als een gezin van tevoren 
bepaalt hoe het geld gebruikt gaat worden, zullen ze niet in financiële 
moeilijkheden komen. 

Voordat we iets aanschaffen, moeten we eerst zorgvuldig bekijken of 
het wel nodig is. Veel van wat we kopen is in feite van geen waarde 
voor onszelf of ons gezin. Als we de tijd nemen om, voordat we iets 
kopen, na te denken of we het in de toekomst wel zullen gebruiken, 
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zullen we de aanschaf van zaken die we niet echt nodig hebben, 
voorkomen. 

• Lees 2 Nephi 9:51. Noem eens een aantal zaken 'van geen waarde' die 
ons in de verleiding brengen er ons geld aan te besteden. 

Sparen 
Voor veel mensen is sparen erg moeilijk. Maar als lid van de kerk hebben 
we de raad gekregen regelmatig een deel van ons inkomen te sparen. 
Als we ons voornemen om zelfs maar een klein deel van onze verdien-
sten te sparen, geld of goederen, zullen we daar op een goede dag 
blij om zijn. Als we een spaarplan opstellen, zorgen we voor financiële 
zekerheid van ons gezin. We kunnen ook sparen voor een bepaald doel, 
zoals voor een zending of een reis naar de tempel. 

De gezinsraad gebruiken voor het financieel beheer 
Maar al te vaak geven we net zoveel geld uit als we verdienen. Onze 
behoeften lijken net zo snel of nog sneller toe te nemen dan ons inko-
men. Het is daarom erg belangrijk dat we ons geld zorgvuldig budget-
teren. Hoewel elk gezin andere behoeften en verlangens heeft, vinden 
de meeste gezinnen het toch nuttig om min of meer als volgt te werk te 
gaan: 

• Toon visueel hulpmiddel 21-a: 'De gezinsraad is een goede gelegen-
heid om een begroting op te stellen'. 

Alle gezinsleden behoren betrokken te worden bij het bespreken van 
financiële aangelegenheden en in te stemmen met een begroting. Dat 
kan gebeuren door en gezinsraad te houden waar de vader presideert 
en waar de gezinsleden aan deelnemen. Tijdens die raad stelt het gezin 
een lijst op van de inkomsten die voor gebruik van het gezin bestemd 
zijn. Op die lijst kan het geld genoteerd worden dat door gezinsleden 
verdiend wordt, groenten en zaden uit de groentetuin of thuis vervaar-
digde voorwerpen die verkocht kunnen worden. 

Vervolgens maakt het gezin een lijst van alle behoeften en verlangens, 
eerst de belangrijke uitgaven en daaronder de gewenste maar niet 
direct noodzakelijke zaken. Op die lijst kunnen voorkomen: bijdragen 
aan de kerk, spaargeld (voor zaken als een tempelreis, een zending en 
een opleiding), belasting, en de begroting voor het huishouden, voed-
sel, kleding, gereedschap, vervoer en ontspanning. 

Ten slotte moeten de gezinsleden tot overeenstemming komen hoeveel 
voor elk onderdeel van de lijst gereserveerd moet worden. Sommige 
zaken onderaan de lijst worden misschien nooit aangeschaft, maar 
het is beter eerst aan te schaffen wat nodig is. President Brigham Young 
heeft eens gezegd: 'We hebben veel behoeften, maar in feite hebben 
we heel weinig nodig. Laten we onze behoeften laten bepalen door wat 
we echt nodig hebben, en dan zullen we merken dat we ons geld niet 
aan onnuttige zaken hoeven uit te geven.' (Discourses of Brigham Young, 
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blz. 297.) Bij een andere gelegenheid heeft hij uitgelegd dat armoede 
veroorzaakt wordt door een gebrek aan inzicht. Hij merkte op dat 
veel mensen die heel weinig verdienen, hun geld verkwisten aan on-
belangrijke zaken totdat ze tot over hun oren in de schulden zitten. 
(Zie Discourses of Brigham Young, blz. 317.) 

• Toon visueel hulpmiddel 21-b: 'Voorbeeld van een begroting'. Leg uit 
dat een gezin een dergelijke lijst kan gebruiken om tijdens de gezins-
raad een begroting op te stellen. 

We zullen zeer gezegend worden als we zorgvuldig met ons geld 
omgaan. Als we doelen stellen, plannen maken en samenwerken om 
die te verwezenlijken, zullen we voor ons gezin kunnen zorgen zoals 
de Heer heeft geboden. Een extra zegening die voortvloeit uit die 
samenwerking is een toename van liefde en eenheid in ons gezin. Het 
volgende verhaal gaat over een man (Vaha'i Tonga) en zijn gezinsleden 
die gezegend werden doordat ze samen werkten en een begroting 
opstelden: 

'Ik beloofde onze vier kinderen dat we, als zij zouden helpen, samen 
naar de tempel konden. Ik dacht: "Hoe kun je zeggen dat ze een goede 
jongen of een goed meisje moeten zijn als ik me in de tempel niet aan 
hen heb laten verzegelen?" Ik had het gevoel dat ze niet van mij waren. 

'Twee jaar lang hebben we bijna alles opgeofferd. Ik verdeelde wat ik 
op school verdiende onder ons allemaal, en dat spaarden we. Maar we 
betaalden wel onze tiende en vastengaven. We hielden elke maand 
zeventig dollarcent over. Zo hebben we twee jaar lang geleefd: op 
zeventig dollarcent per maand. We leefden van wat we konden verbou-
wen en oogsten. Ik herinner me nog dat mijn vrouw vroeg opstond om 
salades met bananen en kokosmelk te maken. Mijn kinderen konden 
geen snoep of schoenen kopen of naar de film gaan omdat ze spaarden 
voor de tempel. (...) 

'Door die offers konden we met ons gezin naar Nieuw-Zeeland om ons 
in de tempel aan elkaar te laten verzegelen. We moesten wat extra's 
doen om onze doelen te verwezenlijken, maar het was een grote zegen 
voor ons.' ("We Lived on 70 Cents a Month for the Temple", Ensign, 
februari 1976, blz. 31.) 

Tot slot 
Onze hemelse Vader heeft ons de raad gegeven ons geld goed te beheren 
zodat we voor ons gezin kunnen zorgen en gelukkig kunnen zijn. 
Als we niet voor ons gezin zorgen, zal de Heer ons aansprakelijk stellen. 
Om voor ons gezin te zorgen, gaan we te werk volgens de fundamen-
tele en leidende beginselen van verstandig financieel beheer. Als 
we geestelijke zaken op de eerste plaats stellen, zal de Heer ons helpen 
onze financiën goed te beheren. 
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Begroting 

Totaal inkomen  

Tiende - tien procent  

Kerkbijdragen  

Spaargeld  

Voeding  

Kleding  

Huis  

Dokterskosten 

en medicamenten  

Vervoer  

Gas /water /licht  

Diversen  

Diversen  

Diversen -

Totaal  
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Opdracht 
Analyseer uw uitgavenpatroon en stel een bruikbare begroting op 
volgens de beginselen die in de les behandeld zijn. 

Aanvullende teksten 

• Spreuken 22:7 (Degene die geld leent is de knecht van degene die 
het hem leent) 

• Maleachi 3:8-11 (als we onze tiende en vastengaven betalen, 
worden we gezegend) 

• Jakob 2:18-19 (we behoren het koninkrijk van God voorrang te geven 
boven het streven naar rijkdommen) 

• Leer en Verbonden 56:16-17 (waarschuwingen aan rijke en arme 
mensen) 

• Leer en Verbonden 104:11-13 (iedereen is verantwoordelijk voor zijn 
rentmeesterschap over aardse zegeningen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 27: 'Werken en persoonlijke verantwoording' in 
het boek Evangeliebeginselen. 

2. Lees hoofdstuk 23: 'Beroepsvaardigheden ontwikkelen en 
verbeteren' in dit lesboek. 

3. Geef een broeder de opdracht het verhaal van de talenten te 
vertellen. (Zie Matteüs 25:14-30.) 

4. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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EIGEN PRODUCTIE EN 
VOORRAADVORMING 

Doel: de belangrijkste aspecten van eigen productie en voorraadvor-
ming begrijpen en toepassen. 

Inleiding 
De leiders van de kerk hebben alle heiligen der laatste dagen aangera-
den om zelfredzaam en onafhankelijk te worden. Er zijn goede redenen 
voor die raad. President Marion G. Romney heeft uitgelegd: 'We leven 
in de laatste dagen. (...) We leven in de periode die onmiddellijk voor-
afgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Er is ons gezegd 
dat we ons dusdanig moeten voorbereiden en zo moeten leven dat 
we (...) onafhankelijk kunnen zijn van elk ander schepsel onder het 
celestiale koninkrijk.' (Conference Report, april 1975, blz. 165; zie ook 
LV 78:13-14.) 

• Toon visueel hulpmiddel 22-a: 'Een ramp kan ons treffen als we dat 
het minst verwachten' 

President Spencer W. Kimball heeft ons aangespoord zelfredzaam te 
worden omdat de profetieën van ouds in vervulling zullen gaan. Hij 
heeft gezegd: 'Ik denk dat nu de tijd aanbreekt van meer ellende, meer 
wervelstormen en meer overstromingen (...) meer aardbevingen. (...) 
Ik denk dat die waarschijnlijk zullen toenemen naarmate we het einde 
naderen, en daarom moeten we erop voorbereid zijn.' (Conference 
Report, april 1974, blz. 184.) 

Hij heeft ook gezegd: 'Als er slechte tijden aanbreken, zullen velen wen-
sen dat zij al hun inmaakpotten hadden gevuld, een groentetuin in hun 
achtertuin hadden aangelegd, een paar fruitbomen en bessenstruiken 
hadden geplant en in hun eigen behoeften hadden voorzien. Het is de 
bedoeling van de Heer dat we van niemand afhankelijk zijn, maar we 
zien dat zelfs veel boeren hun melk van de zuivelfabriek kopen en dat 
huiseigenaars hun groenten in de winkel kopen. En als er geen vracht-
wagens meer rijden en de vakken in de winkel leeg blijven, zullen velen 
honger lijden.' (Conference Report, oktober 1974, blz. 6.) 

• Laat de broeders bedenken wat er zou gebeuren als de winkels dicht 
bleven en dat ze voor alles wat ze nodig hadden afhankelijk waren 
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van hun eigen voorraden. Vraag wat ze dan in huis zouden willen 
hebben of thuis zouden willen produceren als die denkbeeldige situ-
atie was ontstaan. 

In onze eigen behoeften voorzien 

President Kimball heeft gezegd: 'Bestudeer wat de beste methoden 
zijn om in uw eigen voedsel te voorzien. (.. .) Als u kinderen thuis hebt, 
betrek ze dan met bepaalde taken in dat proces.' (Ensign, mei 1976, 
blz. 124.) 

Bisschop Vaughn J. Featherstone heeft ons verteld welke vaardigheden 
we moeten ontwikkelen als we in onze eigen behoeften willen voor-
zien: 'Met betrekking tot eigen productie: Houd dieren als de middelen 
en de plaatselijke wetten dat mogelijk maken. Plant vruchtbomen, drui-
ven, bessenstruiken en groenten. Op die manier zorgt u voor uw gezin 
voor voedsel dat grotendeels vers gegeten kan worden. Ander voedsel 
dat u verbouwt, kunt u inmaken en opslaan. Zorg, als dat enigszins 
mogelijk is, behalve voor voedsel ook voor de andere levensbehoeften. 
(.. .) Maak of bouw die. Ik wil daar nog aan toevoegen: verfraai, repa-
reer en onderhoud uw bezittingen.' ("Food Storage", Ensign, mei 1976, 
blz. 117.) 

• Hang een poster op met de volgende punten, of schrijf ze op het 
bord: 

a. Houd dieren. 
b. Plant vruchtbomen, bessenstruiken en druiven. 
c. Leg een groentetuin aan. 
d. Maak voedsel in en sla dat op. 
e. Maak of bouw wat nodig is. 
f. Repareer en onderhoud uw bezittingen. 

Houd dieren 

• Toon visueel hulpmiddel 22-b: 'Kippen zijn gemakkelijk te houden'. 

Als we genoeg grond hebben en wonen waar het houden van dieren 
wettelijk is toegestaan, kunnen we dieren kopen en fokken. Voordat 
we echter beslissen welke dieren we gaan houden, moeten we weten 
hoe we ervoor moeten zorgen. Dat houdt in dat we informeren welk 
voedsel, welk onderkomen en welke zorg ze nodig hebben. Dieren 
die we gemakkelijk kunnen houden, zijn kippen, konijnen, eenden en 
melkgeiten. 
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• Bespreek welke dieren in uw omgeving gewoonlijk gehouden wor-
den. Bespreek het voedsel, het onderkomen en de zorg die de dieren 
nodig hebben. 

Plant vruchtbomen, bessenstruiken en druiven 
Omdat vruchtbomen, bessenstruiken en druiven elk jaar of om het jaar 
vrucht dragen, hoeven ze niet elk jaar geplant te worden, zoals dat met 
groenten wel het geval is. Maar omdat ze misschien een aantal jaren 
na de aanplant nog geen vrucht dragen, moeten we ze zo snel mogelijk 
planten als we de vruchten willen oogsten waaraan we het meest 
behoefte hebben. Vóór het planten informeren we eerst hoeveel ruimte 
een boom of struik nodig heeft als hij volgroeid is en hoe we ervoor 
moeten zorgen. 

• Bespreek welke vruchtbomen, druiven en bessenstruiken het in uw 
gebied goed doen. Bespreek het onderhoud ervan. 

Leg een groentetuin aan 

• Toon visueel hulpmiddel 22-c: 'Elk gezin behoort een groentetuin aan 
te leggen'. 

Leiders van de kerk hebben elk gezin in de kerk aangeraden een groen-
tetuin aan te leggen. Ook als we er geen geld mee uitsparen, moeten 
we toch leren hoe we in ons eigen onderhoud kunnen voorzien. 
Een groentetuin levert vers voedsel op en extra voedsel dat we kunnen 
inmaken en opslaan. 

Voedsel inmaken en opslaan 
In sommige landen is voedsel opslaan wettelijk verboden. President 
Kimball heeft gezegd dat degenen die in die landen wonen, de wetten 
van het land in acht moeten nemen, gehoorzamen en steunen, en geen 
voedsel moeten opslaan. (Zie Ensign, mei 1976, blz. 124.) Maar als het 
wel is toegestaan, moeten we raad van de Heer opvolgen en voedsel 
opslaan voor tijden dat er geen voedsel te krijgen is. Toen Honduras in 
het najaar van 1974 getroffen werd door een orkaan, waren de leden 
van de kerk blij dat ze hun eigen voedsel gedroogd en opgeslagen had-
den. Slechts een paar maanden vóór de orkaan had de zendingspresi-
dent hen nog gewaarschuwd voor dreigend gevaar en aangespoord een 
voedselvoorraad aan te gaan leggen. Doordat ze bonen, meel, rijst en 
ander voedsel hadden opgeslagen, zijn de heiligen gered van de hon-
gersnood. (Zie Bruce B. Chapman, "Hurricane in Honduras", New Era, 
januari 1975, blz. 31.) 

Er bestaan verschillende manieren om ons eigen voedsel op te slaan. 
We kunnen het: 

1. In de grond bewaren. Die methode is geschikt voor een aantal wor-
telgewassen en bepaalde groene bladgroenten, als de bewaarplaats 
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koel en droog is. Te veel regen of een slechte afwatering heeft bederf 
tot gevolg. 

2. Drogen. In een warm, zonnig klimaat kunnen vruchten en groenten 
in de zon gedroogd worden. Als het regent moeten ze bedekt of naar 
binnen gebracht worden. Ze kunnen ook in een droogapparaat 
gedroogd worden. 

3. Inmaken. Dat is een eenvoudige methode, maar riskant als het niet 
goed wordt gedaan. Als het wel goed wordt gedaan, is inmaken een 
goede manier om voedsel op te slaan en de smaak ervan te behou-
den. (De benodigde apparatuur kan eventueel door meer dan één 
gezin gebruikt worden.) Voor deze methode moeten we ook zorgen 
dat de potten niet kunnen breken. 

4. Zouten of pekelen. Dat is een voordelige manier om vruchten, 
groenten en vlees te bewaren en er is weinig of geen apparatuur 
voor nodig. 

Het benodigde maken of bouwen 
Als we met een natuurramp te maken krijgen, moeten we kunnen 
koken, het huis kunnen verwarmen en onze kleren, onszelf en onze 
omgeving schoon kunnen houden. Daarom is het belangrijk dat we 
brandstof en zeep opslaan, of leren hoe we die in noodgevallen kunnen 
maken. Van belang zijn ook een verbanddoos, voorgeschreven medi-
cijnen, zeep en andere schoonmaakartikelen, kaarsen, lucifers en al het 
andere wat nodig is voor het welzijn van het gezin. Zo mogelijk moeten 
we die zaken niet alleen opslaan, maar ook leren hoe we ze kunnen 
produceren. 

Onze bezittingen repareren en onderhouden 
In geval van nood kan het ook nodig zijn om ons huis, onze schuur of 
omheining te herbouwen. Het is daarom belangrijk dat onze gezinsle-
den leren werken met hout en ander bouwmateriaal, en gereedschap 
leren gebruiken zodat zij meubels en andere benodigdheden kunnen 
maken en repareren. Als we onze eigen bezittingen leren repareren en 
onderhouden, kunnen we tijd en geld besparen en hoeven we niet 
afhankelijk te zijn van anderen. 

• Waarom is het belangrijk dat we onze bezittingen in goede staat 
houden? 

Nieuwe vaardigheden opdoen 
Sommigen onder ons hebben vaardigheden geleerd die we anderen 
kunnen bijbrengen. We kunnen ze ook leren uit boeken, tijdschriften, 
cursussen, in lessen van overheidsinstellingen of op school. 

• Laat de klas bespreken welke vaardigheden zij anderen kunnen 
leren. Waar kunnen we mensen vinden die ons vaardigheden kunnen 
bijbrengen die we ons eigen willen maken? Welke lessen kunnen 
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onze kinderen op school volgen om nuttige vaardigheden te leren? 
Hoe kunnen we onze gezinsleden aansporen om zich die vaardig-
heden eigen te maken? 

Tot slot 
Problemen zoals financiële moeilijkheden of natuurrampen zijn onder-
deel van onze ervaringen op aarde. Als we leren hoe we in onze eigen 
behoeften kunnen voorzien, hoeven we niet bang te zijn voor moeilijke 
tijden omdat we dan voorbereid zijn. De Heer heeft gezegd: 'Wanneer 
gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen' (LV 38:30). 

Opdrachten 
Neem deze week de tijd om met uw vrouw en gezinsleden te praten 
over eigen productie en voorraadvorming. 

Bepaal wat u nodig heeft voor een jaarvoorraad. 

Maak een plan om in de behoeften van uw gezin te voorzien door een 
moestuin aan te leggen of ermee door te gaan, een vaardigheid te leren 
of door aan een ander project te werken. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Informeer bij overheidsinstellingen of deskundigen: 

a. Welke soorten dieren in uw streek worden gehouden en welke 
daarvoor het meest geschikt zijn. 

b. Welke fruitbomen, druiven en struiken het in deze streek goed 
doen en welke verzorging zij nodig hebben. 

c. Welke cursussen er gegeven worden in klussen in en om het huis, 
meubelmaken en dergelijke. Als er geen cursussen zijn, zoek 
dan naar mensen die bereid zijn uw gezinsleden die vaardigheden 
bij te brengen. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of schrijf de punten 
op het bord. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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BEROEPSVAARDIGHEDEN 
ONTWIKKELEN 

EN VERBETEREN 

Doel: begrijpen hoeveel belang de Heer hecht aan werk, hoe we op 
een verstandige manier een beroep kunnen kiezen en hoe we ons meer 
vaardigheden eigen kunnen maken. 

Inleiding 
De eerste instructies die Adam na de val kreeg, betrof het eeuwige 
beginsel werk. De Heer zei tegen Adam: 'In het zweet uws aan-
schijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert' 
(Genesis 3:19). 

Onze hemelse Vader heeft ons datzelfde gebod gegeven. Het Eerste 
Presidium van de kerk heeft verklaard: 'Het is een zegen dat we moe-
ten werken, en we behoren het bereidwillig en zonder klagen te doen.' 
("First Presidency Urges Frugality", Ensign, maart 1975, blz. 75.) Werk is 
een van de sleutels tot het eeuwige leven. Onze wijze en liefdevolle 
hemelse Vader weet dat we door een werkzaam leven meer zullen 
leren, meer zullen groeien, meer zullen bereiken en er meer aan zullen 
hebben dan aan een gemakkelijk leven. 

• Toon visueel hulpmiddel 23-a: 'Werk is een zegen van onze hemelse 
Vader'. 

Op een verstandige manier werk kiezen 
De keuze van onze bezigheden is heel belangrijk. We moeten feiten 
verzamelen, onder gebed onze besluiten nemen, een opleiding volgen, 
ervaring opdoen en vervolgens werk zoeken waardoor we ons gezin 
kunnen onderhouden. 

Feiten verzamelen 
Als we jong zijn, behoren we te bepalen welk werk ons gezien onze 
talenten, mogelijkheden en interesse het beste ligt. We zullen waar-
schijnlijk meer succes hebben als we iets doen wat we fijn vinden. 
Hoewel sommigen onder ons die al werk hebben, dat niet hebben 
kunnen kiezen, kunnen we toch dezelfde stappen volgen om onze 
werkomstandigheden te verbeteren. 
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Voordat we een beroep kiezen, moeten we kijken of daar toekomst in 
zit. Met de voortdurende veranderingen in de wereld verdwijnen er 
veel beroepen en ontstaan er andere. Om te weten te komen of er toe-
komst zit in een bepaald beroep, kunnen we informeren bij vrienden, 
kennissen, broeders in de priesterschap en leiders van de kerk. In som-
mige steden zijn er adviesbureaus en arbeidsbureaus waar we te rade 
kunnen gaan. Vaak zijn er detailhandelsscholen, scholen voor voorbe-
reidend hoger beroepsonderwijs en universiteiten waar men ons kan 
vertellen welke banen beschikbaar zijn. Als u een krant heeft, kunt u 
de advertentierubriek 'Personeel gevraagd' raadplegen. 

Bij het kiezen van werk moeten we zoeken naar een baan die ons in 
staat stelt naar de kerk te blijven gaan en aandacht aan ons gezin te 
geven. Er zijn banen waarvoor we langere tijd van huis weg moeten of 
waardoor we het evangelie niet zo goed kunnen naleven als we zouden 
moeten. Dergelijke omstandigheden kunnen we vermijden als we zorg-
vuldig ons werk kiezen. Als we onbevredigend werk hebben, kunnen 
we zorgen dat we in aanmerking komen voor een andere baan. 

Bidden 

• Toon visueel hulpmiddel 23-b: 'De Heer zal onze keuze bevestigen 
als we Hem erom vragen'. 

Het is heel belangrijk dat we de Heer om hulp vragen als we werk zoe-
ken. Wij moeten de beslissingen nemen, maar als we er serieus om 
bidden, zal de Heer ons helpen verstandig te kiezen. Maar gebed alleen 
is niet genoeg. President Brigham Young heeft gezegd: 'Ik geloof niet 
dat de Heer ons zal voorzien van geroosterd varkensvlees en gesmeerde 
boterhammen, (...) [maar] Hij zal ons in staat stellen om graan te ver-
bouwen, de vruchten der aarde te verkrijgen, om woningen te bouwen.' 
(Leringen van kerkpresidenten—Brigham Young, blz. 226.) 

• Wat heeft die uitspraak van Brigham Young te maken met werk 
zoeken? 

Als we uiteindelijk een besluit nemen, moeten we bidden en de ge-
moedsrust ontvangen die we voelen als we weten dat we geleid wor-
den door de Heilige Geest. Dan moeten we overeenkomstig ons besluit 
aan de slag. Het volgende verhaal gaat over broeder Taisho Komura uit 
Japan die deze beginselen toepaste om anders te gaan leven en van 
werk te veranderen: 

Taisho Komura was kapper. Op een goede dag kreeg hij contact met de 
zendelingen, en later heeft hij zich laten dopen. 

Tijdens de zendingslessen had hij gehoord dat we de sabbat heilig moe-
ten houden. Maar de sabbat was de drukste dag in de kapperszaak. 
Dus toen hij gebeden had over dat probleem, besloot hij een opleiding 
te gaan volgen om van baan te kunnen veranderen. 
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• Laat een aantal broeders vertellen hoe ze door gebed ten aanzien van 
hun werk goede beslissingen hebben kunnen nemen. 

Beroepsvaardigheden ontwikkelen 

• Toon visueel hulpmiddel 23-c, 'Een vaardigheid ontwikkelen vereist 
tijd en inspanning'. 

Beroepsvaardigheden ontwikkelen vereist tijd en inspanning. Als we 
betere werkomstandigheden willen, moeten we bereid zijn om te stude-
ren en te werken om ons de nodige vaardigheid eigen te maken. 

Een leerperiode, schriftelijke cursussen, praktijklessen, vakscholen, 
lesboeken en andere boeken zijn allemaal hulpmiddelen om onze vaar-
digheden te ontwikkelen. Door gesprekken met mogelijke werkgevers, 
plaatsen waar werk is te bezoeken, en door verschillend werk te doen, 
kunnen we onze kennis vergroten en ons meer vaardigheden eigen 
maken. 

Lezen en schrijven zijn twee fundamentele vaardigheden waardoor we 
gemakkelijker werk zullen vinden. Als we werk zoeken en niet kunnen 
lezen en schrijven, moeten we hulp vragen aan iemand die dat wel kan. 
We moeten nooit aarzelen om gebruik te maken van de kennis en de 
informatie van familieleden, leden van de kerk, en van de gemeen-
schap. 

• Welke vaardigheden en talenten kunnen wij onze broeders in het 
quorum bijbrengen? 

• Laat degene die u daartoe van tevoren opdracht heeft gegeven, ver-
tellen welke opleidingen er mogelijk zijn, welke arbeidsbureaus er in 
uw buurt zijn en welke cursussen er gegeven worden. 

Als we ons een doel gesteld hebben, moeten we bereid zijn daarvoor 
grote, persoonlijke offers te brengen. Dat houdt in dat we bereid moe-
ten zijn al het nodige te doen om onze vaardigheden te ontwikkelen. 
Resultaat bereiken we alleen als we aan de vereisten voldoen en de 
nodige inspanningen verrichten. 'Want wat een mens zaait, zal hij ook 
oogsten' (Galaten 6:7). 

In het volgende verhaal zien we hoe een lid van de kerk in het gebied 
van de Stille Oceaan erin slaagde zijn beroepsvaardigheden te verbete-
ren en voor zijn gezin te zorgen. 

Als jongeman had Viliami Havili geleerd hoe belangrijk het was om 
zich in te spannen om de vaardigheden te leren en te verbeteren die 
hem in staat zouden stellen voor zijn toekomstige gezin te zorgen. 
Toen hij trouwde, werkte broeder Havili hard om geld te verdienen en 
te sparen om tegen een lage prijs landbouwgrond te kunnen kopen. 

De landbouwgrond die hij kocht, werd beschouwd als van weinig 
waarde omdat het op een heuvel lag en vlakbij de oceaan, waar de 
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wind de oogst kon vernielen. Maar hij werkte heel hard om de grond te 
bewerken en te beplanten. Ook besteedde hij veel tijd aan het bestude-
ren van de modernste landbouwtechnieken. Omdat een deel van de 
informatie die hij nodig had alleen in Franse boeken beschikbaar was, 
leerde hij zichzelf genoeg Frans om te kunnen lezen wat erin stond over 
landbouw. 

Aan de hand van die boeken leerde hij hoe hij de grond vruchtbaar 
moest maken, iets waar andere boeren in die streek zich nooit druk 
over hadden gemaakt. Hij leerde hoe hij bepaalde chemicaliën moest 
gebruiken om insecten en plantenziekten te bestrijden. Hij kwam er ook 
achter welke gewassen tegen hogere prijzen verkocht en geëxporteerd 
werden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat broeder Havili 
door zijn grote inspanningen en met de hulp van de Heer een succes-
volle boer werd. 

Net als broeder Havili kunnen wij succesvol zijn in ons werk als wij 
zorgen dat we ons eerst de nodige vaardigheden eigen maken. 

Werk zoeken 
Iemand die de nodige vaardigheden bezit, kan pas aan het werk als hij 
contact zoekt met een mogelijke werkgever. Iemand die eigen baas wil 
zijn, kan zijn producten of diensten pas verkopen als hij contacten legt 
met mogelijke kopers. Als wij werk werkloos zijn, hebben we de plicht 
om actief naar werk te zoeken. 

Als een priesterschapsleider het moeilijk vindt om werk te vinden, kan 
hij hulp van zijn priesterschapsquorum nodig hebben. Als quorum-
leden kunnen we elkaar helpen zoeken naar werk. Leden die vragen 
hebben over wat de kerk in dit verband voor hen kan doen, kunnen 
informeren bij hun quorumleider of bisschop. 

• Welke soorten werkgelegenheid zijn er in ons gebied? Wat kunnen 
wij als quorumleden doen om elkaar te helpen met het zoeken naar 
werk? 

Werkgewoonten verbeteren 
De apostel Paulus raadde de broeders van de kerk aan om 'in ijver 
onverdroten' te zijn (Romeinen 12:11). We moeten altijd proberen ons 
best te doen en manieren zoeken om onze werkgewoonten te verbete-
ren. Daarvoor moeten we goede werkgewoonten ontwikkelen. De vol-
gende controlelijst kan een hulpmiddel zijn om een aantal belangrijke 
werkgewoonten in gedachten te houden. 

Gebruik ik mijn tijd goed? 

Werk ik goed samen met mijn werkgever, mijn chef en mijn 
collega's? 
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Maak ik zonder toestemming of zonder betaling gebruik van midde-
len of eigendommen van mijn werkgever? 

Zou ik stipter op tijd op mijn werk kunnen zijn en ook na een pauze 
op tijd terug kunnen zijn? 

Doe ik mijn werk zo goed als ik kan? 

Ben ik prettig in de omgang met mijn collega's, mijn chef en mijn 
werkgever? 

Het volgende verhaal laat zien hoe een van onze kerkleiders gezegend 
werd doordat hij zijn werk beter leerde doen: 

President Heber J. Grant kwam er als tiener achter hoe belangrijk het is 
om je vaardigheden te verbeteren en er meer moeite voor te doen. Op 
een goede dag, toen hij met een paar andere jongens aan het knikkeren 
was, zagen ze een boekhouder van een bank. Een van de jongens 
merkte op: 'Die man verdient driehonderd gulden per maand.' Heber 
rekende voor zichzelf uit dat hij een maand lang elke dag 120 paar 
schoenen moest poetsen om zoveel te verdienen. Daarom besloot hij ter 
plekke dat hij op een goede dag boekhouder van een bank zou zijn. 

In die tijd werden bij een bank alle verslagen en rekeningen met de 
hand uitgeschreven, en een van de vereisten voor een goede boekhou-
der was dat hij mooi kon schrijven. Om die baan te krijgen, ging Heber 
eerst zijn handschrift verbeteren. 

Aanvankelijk was zijn handschrift zo slecht dat zijn vrienden er grapjes 
over maakten. Dat was zijn eer te na en hij zei: 'Er komt een dag dat ik 
jullie schrijfles kan geven.' Door zijn inspanningen om die vaardigheid 
te ontwikkelen, werd hij leraar schoonschrijven op een universiteit. 
Hij maakte felicitatiekaarten, huwelijksaankondigingen, verzekerings-
polissen, aandelen en officiële documenten. 

Hij vertelde: 'Eens heb ik op nieuwjaarsdag veertig gulden verdiend 
door het schrijven van veertig dozijn kaarten met (Gelukkig Nieuwjaar) 
en iemands naam erop. Op oudejaarsavond van het jaar daarna was ik 
op kantoor nog heel laat bezig met het schrijven van visitekaartjes. De 
heer Wadsworth, mijn baas, kwam binnen en vertelde op genoeglijke 
toon dat de zaken goed gingen. Hij had het erover dat ik zonder bet-
aling de boekhouding van een ander bedrijf had bijgehouden. Hij zei 
nog een aantal dingen die me heel blij maakten. Toen gaf hij me twee-
honderd gulden, waarmee al mijn extra werk dubbel en dwars betaald 
was. Het bevredigende gevoel dat ik de welwillendheid en het vertrou-
wen van mijn werkgever gewonnen had, was voor mij meer waard dan 
tweemaal die tweehonderd gulden.' (Zie Bryant S. Hinckley, Heber J. 
Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, blz. 39 -42 . ) 
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Tot slot 
Kunnen werken is een zegen. De Heer heeft door middel van zijn pro-
feten gezegd dat het onze taak is om voor ons gezin te werken en te 
zorgen. We kunnen in de praktijk goede werkgewoonten en vaardig-
heden aanleren, maar ook van degenen die ervaring hebben. Om 
lonend werk te vinden moeten we de feiten verzamelen, bidden over 
onze beslissingen en vaardigheden ontwikkelen. 

Opdracht 
Maak een plan om vooruitgang te maken op een van de gebieden die 
genoemd worden in de controlelijst van werkgewoonten in dit hoofd-
stuk. 

Aanvullende teksten 

• Leer en Verbonden 31:5 (de arbeider is zijn loon waard) 

• Leer en Verbonden 42:42 (de leegloper kan niet de zegeningen van de 
arbeider ontvangen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 27, 'Werken en persoonlijke verantwoording' in het 
boek Evangeliebeginselen. 

2. Lees les 12, 'De verantwoordelijkheid van de vader voor het gezin' 
in dit lesboek nog eens door. 

3. Laat iemand uit de klas uitzoeken welke scholen en (overheidsdien-
sten er in de streek zijn voor het verbeteren van werkgelegenheid en 
vakbekwaamheid. 

4. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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LICHAMELIJK 
GEZOND BLIJVEN 

Doel: begrijpen waarom het zo belangrijk is om ons lichaam gezond te 
houden. 

Inleiding 
Een reden waarom we naar de aarde zijn gekomen, is dat we een 
lichaam zouden krijgen. President Brigham Young heeft gezegd: 
'Ons sterfelijk lichaam is heel belangrijk voor ons; zonder lichaam 
kunnen we nooit verheerlijkt worden in de komende eeuwigheden.' 
(Discourses of Brigham Young [1954], blz. 56.) 

Hoewel ons lichaam in de eeuwigheid verheerlijkt zal worden, is het in 
dit leven onderworpen aan ziekten, kwalen, pijn en verwonding. Som-
mige zijn tijdelijk gehandicapt. Andere zijn voor het leven verminkt. 
Maar hoe hun toestand ook is, ons lichaam is belangrijk voor ons 
omdat we er vooruitgang door kunnen maken en volmaakter kunnen 
worden. 

De mens is zowel een geestelijk als een stoffelijk wezen; het stoffelijke 
en het geestelijke kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Onze 
geest kan zich zonder de steun en de kracht van het lichaam niet volle-
dig ontwikkelen. (Zie LV 93:33-34.) We behoren ons geestelijk en ver-
standelijk te ontwikkelen, maar we moeten er ook aan denken dat we 
ons lichamelijk ontwikkelen. 

President David O. McKay heeft gezegd: 'De gezonde mens die zorg 
besteedt aan zijn lichaam, beschikt over kracht en vitaliteit; zijn lichaam 
is een geschikte verblijfplaats voor zijn geest. (...) Het is daarom nodig 
dat we ons lichaam verzorgen en de wetten die onze lichamelijke 
gezondheid en ons geluk beogen, in acht nemen.' ("The 'Whole' Man", 
Improvement Era, april 1952, blz. 221.) 

De voordelen van een goede gezondheid 

Een aantal voordelen van een gezond lichaam zijn: 

We kunnen anderen heter helpen 
Hoe gezonder we zijn, des te beter kunnen we anderen helpen en hun 
en onszelf vreugde brengen. 
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We kunnen beter leidinggeven 

Omdat leiders kracht en energie nodig hebben om hun roeping te ver-
vullen, moeten zij zo gezond mogelijk zijn. 

We hebben een positievere kijk op onszelf en op anderen 
Als we ons lichaam gezond houden, hebben we een positievere kijk 
op onszelf en zijn we enthousiast over ons werk. We hebben ook meer 
geduld en liefde, en we zijn vriendelijker voor anderen. 

We kunnen voor onszelf en ons gezin zorgen 
Naarmate ons lichaam gezonder is, zijn we beter in staat om te werken 
en daardoor kunnen we ook beter voor onszelf en ons gezin zorgen. 

Lichamelijk gezond blijven 
Veel gezondheidsproblemen komen voort uit ongezonde leefomstan-
digheden, ziekte, overgewicht, slechte eetgewoonten, vermoeidheid en 
te weinig lichaamsbeweging. Ongeacht waar we wonen, kunnen we 
met die problemen te maken krijgen. Om die gezondheidsproblemen te 
voorkomen of te overwinnen, moeten we eerst weten wat onze gezond-
heidsproblemen zijn. Weten we dat eenmaal, dan kunnen we aange-
paste programma's ontwikkelen om ons lichaam gezond te houden. 
Een plaatselijke instelling voor gezondheidszorg kan nuttige informatie 
verstrekken over het opstellen van een gezondheidsprogramma. 

Ons eigen gezondheidsprogramma en dat van ons gezin moet de vol-
gende punten omvatten: 

Gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid 
De Heer heeft gezegd dat bepaalde stoffen niet goed zijn voor ons 
lichaam. Daartoe behoren tabak, koffie, thee, alcohol en bepaalde voe-
dingsstoffen. Anderzijds heeft Hij voedingsmiddelen en dranken 
genoemd die we moeten gebruiken om lichamelijk gezond te blijven. 
Gezondheid, wijsheid en bescherming worden beloofd aan wie zich 
aan het woord van wijsheid houden. (Zie LV 89:18-21.) 

• Laat iemand uit de klas verslag uitbrengen over de inhoud van het 
woord van wijsheid dat behandeld wordt in LV 89:1-17. 

Het volgende verhaal licht enkele zegeningen toe die ons toevloeien als 
we ons houden aan het woord van wijsheid. 

'Ik was meer dan zestig jaar geleden nog geen twaalf, maar ik werkte 
wel zij aan zij met mijn vader bij het binnenhalen van de graanoogst. 
Hij maaide, en ik bundelde het graan in [schoven]; het was uitputtend 
werk, dagen achtereen. 

'Op een zaterdag begonnen we al toen het licht werd en hielden om 
ongeveer half negen die avond op. Ik was zo moe dat ik zelfs zonder 
eten naar bed wilde. 
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'Mijn vader keek me aan en zei vriendelijk: "Het graan dat ik vandaag 
gemaaid heb, was nog heel groen. Als we tot maandag wachten met 
bundelen, zullen de korrels verschrompeld zijn. Het moet vanavond 
gebeuren. De maan schijnt helder. Denk je dat je me kunt helpen?" 

'Ik bedwong mijn tranen en knikte. 

'Mijn vader zei: "Oké, we zullen eerst wat eten. (. . .)" 

'We aten snel wat brood en dronken wat melk, maar ik was nog zo moe 
dat ik mijn hoofd nauwelijks overeind kon houden. Toen mijn vader de 
varkens ging voeren, zat ik aan tafel en dacht verbitterd: "Ik heb nooit 
gerookt, nooit gedronken; ik heb altijd het woord van wijsheid nage-
leefd. In de Leer en Verbonden staat dat je, als je het woord van wijs-
heid naleeft, zult lopen en niet moe worden, wandelen en niet mat wor-
den. En nu ben ik zo moe dat ik nauwelijks mijn hoofd overeind kan 
houden." Mijn mond trilde toen ik probeerde tranen van uitputting te 
bedwingen. 

'Ik kan onmogelijk beschrijven wat er gebeurde, maar het leek alsof een 
straal wit licht mijn lichaam binnendrong en iedere vezel van mijn 
lichaam vervulde met kracht. Toen mijn vader terug kwam, stond ik op 
en gingen we samen naar het land. 

'Mijn vader werkte in een hoog tempo, maar die avond kon hij me niet 
bijhouden, hoewel hij zo snel mogelijk werkte. Ik haastte me om de 
schoven, die vaak zwaarder waren dan ik, [rij voor rij] weg te dragen. 
Ik zal nooit de verbazing in mijn vaders ogen vergeten.' (Leo W. 
Spencer, "To Run and Not Be Weary", Ensign, maart 1974, blz. 45.) 

Werk 
Werk is een zegen. Het stelt ons niet alleen in staat te zorgen voor de 
behoeften en de gezondheid van ons gezin, maar ook houdt het ons 
lichaam en geest actief en levendig. (Zie 1 Tessalonicenzen 4:11-12 en 
psalm 128:2-3.) 

Voldoende rust 
Sommige mensen slapen niet genoeg om de noodzakelijke rust te krij-
gen. Anderen slapen langer dan nodig is. De Heer heeft ons gewaar-
schuwd dat we voldoende slaap moeten hebben, maar niet langer dan 
nodig is. We zijn allemaal verschillend en moeten rusten als we dat 
nodig hebben, maar Hij heeft gezegd dat we vroeg naar bed moeten 
en vroeg moeten opstaan, opdat ons lichaam en onze geest versterkt 
worden. (Zie LV 88:124.) 

Persoonlijke reinheid 
Om te voorkomen dat we ziek worden, moeten we regelmatig baden, 
onze tanden poetsen en onze handen wassen. Ook moeten we regelma-
tig onze kleding en beddengoed wassen en de afwas doen. 
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We kunnen ziekten en kwalen voorkomen door bacteriën te bestrijden. 
We kunnen bacteriën bestrijden door insecten en dieren buiten ons huis 
te houden en door dierlijk en menselijk afval op een hygiënische 
manier weg te werken. Om diezelfde reden moeten we voedsel op een 
schone, veilige plaats bewaren. 

Goede voeding 
Goede voeding bevat voedingsmiddelen uit drie voedselgroepen die 
we elke dag moeten gebruiken. We hebben vlees en dierlijke producten, 
fruit en groenten, en granen en zetmeelhoudende wortelgewassen 
nodig. (Voor meer informatie: zie De vrouw in De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, deel A, les 22: 'Voeding voor het gezin'.) 

Medische en tandheelkundige verzorging 
We kunnen onszelf en ons gezin beschermen tegen ziekten door inen-
tingen en door ons regelmatig medisch te laten onderzoeken. In de 
meeste delen van de wereld kunnen we ons laten inenten in een zieken-
huis of door een arts. Ook moeten we ons gebit regelmatig door een 
tandarts laten controleren. 

Lichaamsbeweging en ontspanning 

• Toon visueel hulpmiddel 24-a: 'Regelmatig lichaamsbeweging nemen 
is noodzakelijk voor een goede gezondheid', en 24-b: 'Lichaamsbe-
weging is een uitstekend gezinsproject'. 

Behalve goede voeding is regelmatige lichaamsbeweging noodzakelijk 
voor een gezond lichaam. Lichaamsbeweging kan zowel individueel 
als met het hele gezin gebeuren. Een voordeel van een programma voor 
lichaamsbeweging en ontspanning is dat we met ons gezin samen kun-
nen zijn. De gezinsleden zullen niet alleen beter gemotiveerd zijn 
om zich te bewegen, maar ze zullen ook een betere band voelen met de 
andere gezinsleden. 

Een uitstekende oefening is hardlopen. Bijna iedereen kan dat. Het kan 
bijna overal en altijd. Lopen en wandelen op de plaats zijn ook goede 
oefeningen. Basketbal, voetbal, handbal, zwemmen, fietsen en andere 
sporten zijn zowel goed voor de gezondheid als voor ontspanning. 

Voordat we aan een intensief oefenprogramma beginnen, moeten we 
ons medisch laten onderzoeken. Als we advies krijgen van een dokter 
en dat opvolgen, zullen we geen dingen doen die ons meer kwaad dan 
goed doen. 

Tot slot 
Evenwicht is van het grootste belang voor een gezond leven. Dat 
betekent dat we moeten streven naar evenwicht in werk, rust en ont-
spanning. President Brigham Young heeft ons aangeraden: 

'Laten we proberen ons huidige leven zoveel mogelijk te verlengen 
door elke gezondheidswet in acht te nemen en ons door evenwicht in 
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werk, studie, rust en ontspanning (...) voor te bereiden op een beter 
leven. Laten we onze kinderen die beginselen bijbrengen zodat (...) zij 
de basis van gezondheid en kracht leren leggen.' (Discourses of Brigham 
Young, blz. 186.) 

De kerk heeft priesterschapsdragers nodig die zich geestelijk, verstan-
delijk en lichamelijk hebben voorbereid. Door een goede gezondheid 
kunnen we onze vele taken doeltreffend vervullen. 

Opdrachten 
Stel vast welke gezondheidsproblemen u heeft. 

Ontwikkel een programma voor lichaamsbeweging voor uzelf en uw 
gezin. 

Aanvullende teksten 

• Spreuken 23:19-23 (we moeten verstandig zijn in de keuze van eten 
en drinken) 

• Spreuken 31:1-4 (we moeten onszelf niet verontreinigen met sterke-
drank en onzedelijkheid) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 27: 'Werken en persoonlijke verantwoording' 
en hoofdstuk 29: 'De gezondheidswet van de Heer' in het boek 
Evangeliebeginselen. 

2. Geef iemand uit de klas opdracht verslag uit te brengen over de 
inhoud van het woord van wijsheid (LV 89:1-17). 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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DIENSTBAAR ZIJN 
IN DE 

SAMENLEVING 
L e s 25 

Doel: begrijpen welke taak wij hebben in de samenleving. 

Inleiding 
Als leden van de kerk van Jezus Christus behoren we een gevoel van 
broederschap en liefde te hebben voor alle mensen in alle landen van 
de wereld, en in het bijzonder voor de mensen in onze eigen buurt, 
samenleving en in ons land. We behoren ons eigen land en volk trouw 
te zijn, en al het mogelijke te doen om onze regering te helpen tegemoet 
te komen aan de behoeften van het volk. 

'Wij geloven dat regeringen van Godswege voor het nut der mensen 
werden ingesteld/ staat in de Leer en Verbonden, 'en dat Hij de mensen 
verantwoordelijk houdt voor hun handelingen met betrekking hiertoe' 
(LV 134:1). 

Onze individuele verantwoordelijkheid 
Veel problemen in de samenleving ontstaan doordat sommige personen 
en gezinnen geen eerlijk en zedelijk rein leven leiden, of niet werken 
om in hun eigen onderhoud te voorzien. Als we onze samenleving of 
ons land willen dienen, moeten we zelf een eerlijk en goed leven leiden. 
We moeten eerst zorgen dat onze eigen zaken en die van ons gezin 
in orde zijn, en proberen alle problemen op te lossen waarmee wij te 
maken krijgen. 

Onze belangrijkste taak is het evangelie naleven, wat niet alleen ons-
zelf, maar ook anderen tot steun zal zijn. Ons voorbeeld zal meer 
invloed op anderen hebben dan alles wat we zeggen. In het Boek van 
Mormon bijvoorbeeld kregen de mensen van een goddeloze stad te 
horen dat de Heer hen alleen gespaard had vanwege de gebeden van 
de rechtschapen mensen die in het land woonden. 

• Laat de klas Alma 10:22-23 lezen. 

De Heer zal soms een hele gemeenschap zegenen vanwege de recht-
schapenheid van een klein aantal mensen. President David O. McKay 
heeft erover gesproken hoe belangrijk het goede voorbeeld van de 
leden van de kerk is: 'Iedereen behoort het als een erezaak te beschou-
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wen om het 'mormonisme' te maken tot een [woord] dat betrouwbaar-
heid, gematigdheid, kuisheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid aanduidt 
- dat zijn basisbeginselen van De Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen, en als wij daarin het voorbeeld geven, dragen 
we bij tot de verandering van de samenleving, zorgen wij door onze 
godsdienst voor betere sociale omstandigheden en brengen wij hier en 
nu heil en vrede voor de mensheid.' (Conference Report, oktober 1927, 
blz. 14.) 

Wij kunnen onze samenleving en ons land krachtig steunen door een 
eerlijk en goed leven te leiden, door zelf voor ons gezin te zorgen en te 
bidden voor kracht om het goede voorbeeld te kunnen geven. 

Onze taken ten aanzien van onze buurt en de gemeenschap 

• Toon visueel hulpmiddel 25-a: 'We hebben van God ook de taak 
gekregen om anderen te helpen'. 

Onze samenleving heeft grote behoefte aan betrouwbare, eerlijke bur-
gers die bereid zijn om te helpen. De Heer verwacht van ons dat we 
van onze buren en vrienden houden en hen helpen. Dat vereist geen 
grote offers; vriendschap is meestal gebaseerd op kleine, vriendelijke 
daden. Een goede buur zijn houdt ook in dat we de behoeften van 
anderen in de gaten houden, inclusief die van weduwen en wezen. De 
grootste dienst die we onze buren kunnen bewijzen, is hen kennis laten 
maken met het evangelie. Maar ook als ze dat niet aanvaarden, behoren 
we van hen te houden en hen te helpen. 

• Laat iemand uit de klas LV 58:27-28 voorlezen. Denk een moment na 
over een aantal problemen waarmee de mensen in onze gemeen-
schap te maken hebben. Welke 'goede zaken' kunnen wij in onze stad 
steunen? 

Onderwijs 
Op sommige plaatsen moeten scholen gebouwd of uitgebreid worden. 
Ergens anders hebben scholen behoefte aan betere lesboeken, leermid-
delen en leerplannen. In het volgende verhaal wordt verteld hoe een 
aantal heiligen der laatste dagen de kwaliteit van het onderwijs op de 
school van hun kinderen verbeterde: 

'Een van de kenmerken van onze favoriete stad, Seattle (Washington), 
was het uitstekende onderwijssysteem op de openbare buurtscholen. 
In de twintig jaar dat we daar woonden, kwamen we af en toe in de 
verleiding om naar een voorstad te verhuizen, maar altijd besloten we 
in de stad te blijven. Dat kwam voor een deel doordat we zoveel waar-
dering hadden voor de gunstige studiemogelijkheden die onze drie 
kinderen daar hadden. (...) 

'De afgelopen jaren zagen we echter dat een nieuw schoolbestuur zich 
ging distantiëren van het financieel en opvoedkundig beleid dat 
daarvóór zo goed gefunctioneerd had. (...) Ze brachten ingrijpende 
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veranderingen aan in de gehanteerde methoden en het leerplan. (...) 
Door andere beleidslijnen werd het moreel van de leerlingen onder-
mijnd en ontstonden er ernstige problemen met betrekking tot de vei-
ligheid, de zedelijkheid en het druggebruik. 

'Die alarmerende verslechtering motiveerde velen van ons om actiever 
te worden in de medezeggenschapsraad en de gekozen adviescommis-
sies. In een groot gebied met scholen voor hoger onderwijs dat in grote 
lijnen binnen de grenzen van onze wijk lag, werd een aantal van ons 
door bezorgde ouders en vrienden gekozen voor functies in beide orga-
nisaties. 

'Zoals ze in de kerk gewend waren om zaken gezamenlijk aan te pakken, 
begonnen de leden van de kerk invloed uit te oefenen op het schoolbes-
tuur. Door onze steun aan goede programma's kregen we het voor 
elkaar dat men vrijwillig het vroegere leerplan en de eerder gehanteerde 
onderwijsmethoden in ere herstelde. We troffen maatregelen voor meer 
veiligheid van de leerlingen, waardoor intimidatie, ruw gedrag in de 
gangen en op het schoolterrein, druggebruik en onzedelijkheid afna-
men. De ouders kregen meer belangstelling, raakten er meer bij betrok-
ken en we namen [de leerlingen op in onze organisatie]. (...) [We] 
bewezen de burgers dat ze echt een stem hadden in de besluitvorming 
van de door hen gekozen functionarissen. (...) 

'Hierdoor werd opnieuw bewezen dat heiligen der laatste dagen, als ze 
samenwerken en zich laten horen, grote invloed kunnen uitoefenen. 

'Door die overtuiging ben ik betrokken geraakt bij andere aspecten van 
de samenleving, op zakelijk, politiek en constitutioneel gebied. Ik ben 
er daardoor van overtuigd geraakt dat heiligen der laatste dagen niet 
alleen moeten, maar vooral ook kunnen helpen bij het tot stand brengen 
van de maatschappelijke veranderingen waaraan we zo dringend 
behoefte hebben.' (David L. Tomlinson, "We Changed Our Children's 
Schools", Ensign, juni 1976, blz. 52-53.) 

• Welke behoeften op opvoedkundig gebied bestaan er in onze samen-
leving? Wat kunnen wij individueel en als groep priesterschapsdra-
gers daaraan doen? 

Zedelijke beginselen 
Wij hebben de verantwoordelijkheid om te bouwen aan een samenle-
ving met hoge normen en waarden. Als de zedelijke normen in onze 
samenleving vervagen, kunnen we samenwerken om die problemen op 
te lossen. Vaak kan aan prostitutie, pornografie en ander kwaad alleen 
maar een halt worden toegeroepen als mensen samenwerken. 

• Welke problemen op zedelijk gebied spelen in onze samenleving? 
Wat kunnen we daaraan doen? 
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Gezondheid en veiligheid 
In de meeste gemeenschappen is verbetering op het gebied van 
gezondheid en veiligheid nodig. In sommige steden moet het verkeer 
beter geregeld worden of zijn er betere veiligheidsvoorschriften nodig. 
Ergens anders is behoefte aan betere voorzieningen op het gebied van 
water en hygiëne. 

Als we onze gemeenschap van dienst willen zijn, moeten we overwe-
gen waar de bijzondere behoeften liggen. Als we eenmaal hebben vast-
gesteld welk problemen het meest urgent zijn, kunnen we ons richten 
op een van die problemen en een plan opstellen om dat op te lossen. 
Leden van de kerk hebben aan veel gezondheids- en veiligheidsprojec-
ten in de samenleving meegeholpen. Sommige leden van de kerk bekle-
den bijvoorbeeld een functie in de politiek, hebben zitting in een comité 
of doen vrijwilligerswerk waarmee ze een positieve invloed uitoefenen 
op de gemeenschap. 

Ted Brewerton, een priesterschapsdrager in Calgary (Canada), is een 
voorbeeld van wat iemand voor de gemeenschap kan doen. Hij werd 
geëerd als de beste farmaceut in zijn provincie voor zijn werk in de 
bestrijding van drugsmisbruik. Hij verspreidde pamfletten, gaf lezin-
gen, bezocht scholen en werkte samen met overheidsfunctionarissen 
om het druggebruik aan banden te leggen. Hij heeft werkelijk veel 
invloed gehad op het leven van honderden mensen. (Zie Janice Smith, 
'Making a Difference', Ensign, juni 1976, blz. 50.) 

Sommige heiligen der laatste dagen hebben als excuus aangevoerd dat 
ze geen tijd in hun gemeenschap hoeven steken omdat ze er toch geen 
invloed op kunnen uitoefenen of omdat ze het te druk hadden. We 
kunnen allemaal invloed uitoefenen als we ons ergens bij aansluiten en 
iets doen om verbeteringen aan te brengen in de samenleving. 

• Bespreek de behoeften op het gebied van de gezondheidszorg en de 
veiligheid in onze omgeving. Wat kunnen wij als priesterschapsdra-
gers doen om in die behoeften te voorzien? 

Welzijnszorg 
Het is vooral erg belangrijk dat heiligen der laatste dagen bereid zijn 
elkaar in tijd van nood te helpen. Een goed voorbeeld daarvan vond 
plaats in 1976, toen er in de buurt van Rexburg (Idaho) een dam door-
brak en verschillende steden met wateroverlast te kampen kregen. 
Leden van de kerk uit alle omringende staten besloten te gaan helpen 
bij het opruimen van de dorpen die verwoest of beschadigd waren. 
Jonge mensen en priesterschapsquorums reisden met gehuurde bussen 
naar het overstroomde gebied. Ze hielpen met schoonmaken en met de 
herstelwerkzaamheden, en bouwden nieuwe huizen. Een aantal men-
sen paste op kinderen zodat de ouders in hun eigen beschadigde huis 
aan de gang konden. Binnen een paar weken was het grootste deel 
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opgeruimd, dankzij het vrijwilligerswerk van leden van de kerk die 
hun medemensen wilden helpen. 

Plichten ten opzichte van ons land 
President N. Eldon Tanner heeft gezegd: 'Wij gaan ervan uit dat elke 
man zijn vaderland trouw is - het land waar hij is geboren, waar hij 
woont, werkt, en zijn gezin grootbrengt.' (Ensign, mei 1976, blz. 48.) 
We moeten van ons land en ons volk houden en het beste met hen 
voorhebben. Die liefde ontstaat vanzelf als we waardering krijgen voor 
de geschiedenis en de opofferingen van landgenoten die ons land 
hebben opgebouwd. 

Trouw zijn aan ons land betekent niet dat we het met iedereen in de 
regering eens moeten zijn. De meeste regeringsfunctionarissen probe-
ren echter oprecht te doen wat goed is, en wij behoren hun onze steun 
te geven. We behoren dagelijks te bidden dat zij goede beslissingen 
nemen en doen wat goed is. President Harold B. Lee had eens een ont-
moeting met de president van de Verenigde Staten waarbij hij 'hem 
verzekerde dat wij (de leden van de kerk), ongeacht zijn naam of poli-
tieke partij, vaak op onze knieën aan God vroegen of hij en de leiders 
van dit land en van de wereld ons door de [problemen van onze tijd] 
heen zouden helpen.' (Ensign, juli 1972, blz. 29.) 

Ons land dienen houdt ook in dat we de wetten gehoorzamen. Er kan 
alleen vrede zijn als iedereen zich aan de wet houdt. In het twaalfde 
geloofsartikel staat: 'Wij geloven onderworpen te moeten zijn aan 
koningen, presidenten, heersers en overheidsdienaren, en de wet te 
moeten gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden.' 

• Bespreek hoe wij respect voor het gezag en gehoorzaamheid aan 
de wet kunnen tonen. Hoe kunnen we jongemannen helpen zich voor 
te bereiden om hun gemeenschap en hun land te kunnen dienen? 

Elk land heeft zijn eigen manier om wetten te maken. In sommige lan-
den mogen de burgers vertegenwoordigers kiezen die de wetten helpen 
maken. Vooral in die landen hebben heiligen der laatste dagen de taak 
zich op de hoogte stellen van zaken van algemeen belang en om hun 
steun te geven aan goede mensen die zich kandidaat stellen voor open-
bare functies. In landen waar verkiezingen worden gehouden, behoort 
elke burger te stemmen. 

Een aantal manieren om onze verplichtingen aan ons land na te komen, 
zijn: 

1. Trouw zijn aan ons land en ons volk. 

2. Bidden voor onze leiders. 

3. De wet gehoorzamen. 

4. Op de hoogte zijn van publicaties van de overheid. 

5. Eerlijke en verstandige leiders steunen. 
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Tot slot 
Als heiligen der laatste dagen hebben we verplichtingen ten aanzien 
van onze gemeenschap en ons land. We hebben de plicht een recht-
schapen leven te leiden, de problemen van onze hele samenleving 
te helpen oplossen en tegemoet te komen aan de behoeften van onze 
samenleving. 

Opdrachten 
1. Kies een manier waarop u in uw buurt of in de gemeenschap 

behulpzaam kunt zijn. Maak een plan en begin deze week met 
de uitvoering ervan. 

2. Bepaal samen met uw quorum wat uw priesterschapsgroep kan 
doen voor uw gemeenschap. 

3. Bid tijdens uw gezinsgebed dat de leiders van de samenleving en 
het land u in rechtschapenheid zullen leiden. 

Aanvullende teksten 

• 1 Timoteüs 1:8-10 (de noodzaak van een wet) 

• 1 Timoteüs 2:1-2 (we behoren voor onze regeringsleiders te bidden) 

• Titus 3:1 (we behoren onze regering te gehoorzamen) 

• 1 Petrus 2:13-14 (we behoren ons te onderwerpen aan de wetten die 
onze regering heeft uitgevaardigd) 

• Mosiah 29 (de redevoering van koning Mosiah over regeren) 

• Leer en Verbonden 134 (bespreking van de noodzaak van een wet en 
de beginselen van regeren) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Ga na welke 'goede zaken' in uw buurt en gemeenschap de steun 
van uw quorum kunnen gebruiken. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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EVANGELIEBEGINSELEN 
EN EVANGELIELEER 



EEN GETUIGENIS VAN 
HET EVANGELIE VAN 

JEZUS CHRISTUS 
L e s 2 6 

Doel: begrijpen hoe we een sterk getuigenis van het evangelie van 
Jezus Christus kunnen verkrijgen en opbouwen. 

Inleiding 
Laat de klas aan het begin van de les zingen: 'Ik weet dat mijn Verlosser 
leeft' (lofzang 92 of Evangeliebeginselen, blz. 346). 

Een getuigenis van het evangelie van Jezus Christus is een van de waar-
devolste verworvenheden die we kunnen bezitten. President David O. 
McKay besefte dat in zijn jeugd. Hij heeft gezegd: 'Ik hongerde ernaar; 
ik voelde dat, als ik dat [een getuigenis] kon krijgen, al het andere 
echt onbelangrijk zou lijken.' ("A Personal Testimony", Improvement Era, 
september 1962, blz. 628.) 

Ons getuigenis zal ons levenslang tot steun zijn als er zich moeilijkhe-
den en beproevingen voordoen. Op zulke momenten kunnen we geen 
steun vinden bij het getuigenis van anderen, maar zullen we op ons 
eigen getuigenis moeten vertrouwen om in geloof onze beproevingen 
te doorstaan. 

Wat is een getuigenis? 
Misschien herinneren we ons de eerste ontmoeting met de zendelingen 
die ons over het evangelie vertelden, of de kennismaking met iemand 
die ons geholpen heeft een getuigenis te verkrijgen. Of misschien herin-
neren we ons het warme gevoel dat we hadden toen we iemand zijn 
getuigenis hoorden geven. Dat gevoel is de Heilige Geest die tot onze 
ziel getuigt dat hetgeen we horen waar is. Het is een kalme, onwrikbare 
zekerheid. Door dat gevoel weten we dat Jezus Christus de Zoon van 
God is, dat Joseph Smith een profeet was en dat De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de enige ware kerk op 
aarde is. Dat gevoel kan ons ook een getuigenis geven van het woord 
van wijsheid, van het beginsel van de tiende of dat het Boek van 
Mormon waar is. 

Als leden van de kerk in deze laatste dagen is het ook van groot belang 
dat we een getuigenis hebben van levende profeten. President Harold 
B. Lee heeft uitgelegd waarom dat zo belangrijk is: 
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'Dit wil ik u inprenten. Iemand heeft het als volgt gezegd, en ik denk 
dat het absoluut waar is: "Iemand is pas echt bekeerd als hij ziet 
dat de macht van God op de leiders van de kerk rust en als hij het in 
zijn binnenste voelt branden." Pas als de leden van de kerk ervan over-
tuigd zijn dat hun de goede weg wordt gewezen, en dat die mannen 
van God geïnspireerd zijn en op de juiste wijze door de hand van God 
zijn aangesteld, pas dan hebben ze zich echt bekeerd.' (Ensign, juli 1972, 
blz. 103.) 

• Laat de broeders een ogenblik over hun eigen getuigenis nadenken. 
Vraag hun te denken aan de tijd dat de waarheid van het evangelie 
aan hen geopenbaard werd en hoe zij een geestelijk getuigenis kregen 
dat de kerk waar is, dat Jezus de Christus is of dat het Boek van 
Mormon waar is. Laat hen vertellen hoe dat was en hoe zij wisten dat 
ze een getuigenis ontvingen. 

Een getuigenis ontvangen 
Een getuigenis is gebaseerd op openbaring van de Heilige Geest. 
Wij krijgen een getuigenis als de Geest van de Heer tot ons hart, 
verstand en onze geest spreekt en de waarheid voor ons bevestigt. 
(Zie LV 8:2-3.) Christus heeft aan Petrus uitgelegd dat zijn 
getuigenis niet uit een menselijke bron kwam, maar van God. 
(Zie Matteüs 16:13-17.) 

Ouderling Parley P. Pratt schreef het volgende over het getuigenis dat 
hij ontving van de waarheid van het Boek van Mormon: 

'Ik sloeg [het boek-van-mormon] gretig open', zei hij, 'en las de titelpa-
gina. Toen las ik het getuigenis van een aantal getuigen met betrekking 
tot de manier waarop het gevonden en vertaald was. (.. .) Ik las de hele 
dag; eten was een last, ik had geen trek in voedsel; toen de avond viel, 
was slapen een last, want ik wilde liever lezen dan slapen. 

'Terwijl ik las, was de geest van de Heer op mij, en ik wist en begreep 
dat het boek waar was, net zo duidelijk en niet mis te verstaan als 
iemand begrijpt en weet dat hij bestaat. Mijn vreugde leek volkomen, 
en dat maakte al het verdriet, alle offers en het geploeter in mijn leven 
meer dan goed.' (Autobiography of Parley P. Pratt, blz. 37.) 

Voor sommigen is het ontvangen van een getuigenis een ervaring die 
een duidelijke indruk achterlaat. Voor anderen is het minder spectacu-
lair, maar niet minder belangrijk of waardevol. Ouderling Loren C. 
Dunn heeft gezegd: 'Het hoeft niet als een lichtflits te komen (ik weet 
niet hoe de Heer met u gaat communiceren), waarschijnlijker is het dat 
u het ondergaat als een geruststelling, een bevestiging die u van dag 
tot dag, kalm en op een natuurlijke manier zult voelen totdat u gaat 
beseffen dat u het werkelijk weet.' ("Watch Therefore: For Ye Know Not 
What Hour", University of Utah Instituut devotional, 10 november 1972, 
blz. 5.) 
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President Marion G. Romney heeft verteld hoe hij zijn getuigenis ont-
ving: 

'Soms krijgt iemand geleidelijk een getuigenis, in de loop van een lan-
gere periode. Ik herinner me niet dat ik plotseling een getuigenis kreeg. 
(...) Ik kan me niet herinneren wanneer ik geen getuigenis had. 
Natuurlijk is het in de loop van de jaren versterkt, maar ik kan me niet 
herinneren dat ik ooit zonder geloof ben geweest. Maar een getuigenis, 
of die nu plotseling of in fasen komt, doet iets met je. Je bent veranderd 
als je een getuigenis hebt ontvangen.' ("How to Gain a Testimony", 
New Era, mei 1976, blz. 11.) 

Om een getuigenis te ontvangen, moeten we een aantal dingen doen. 
Vooral de volgende vijf stappen zijn belangrijk: 

• Hang een poster op met de volgende vijf stappen, of zet ze op het 
bord: 

1. Verlangen om te geloven. Alma legt uit dat het verlangen om te 
geloven de eerste stap is om de waarheid te weten te komen. 
(Zie Alma 32:26-27.) 

2. De Schriften onderzoeken. Ouderling Gordon B. Hinckley heeft 
gezegd: 'Ik beloof u dat u, als u de woorden zult lezen die wij de 
Schriften noemen, in uw hart begrip en een prettige warmte zult 
ervaren. (...) Lees bijvoorbeeld het evangelie van Johannes eens 
helemaal. Laat de Heer Zelf tot u spreken, en zijn woorden zullen 
tot u komen met een rustige overtuiging die de woorden van zijn 
critici onbeduidend maken. Lees ook het testament van de Nieuwe 
Wereld, het Boek van Mormon, dat tevoorschijn is gekomen als een 
getuige "dat Jezus de Christus is, de eeuwige God."' ("The Miracle 
That Is Jesus", Improvement Era, juni 1966, blz. 531.) 

3. De wil van God doen. De Heiland heeft duidelijk gemaakt dat men, 
om te weten of een leer van God afkomstig is, die leer moet naleven. 
(Zie Johannes 7:16-18.) 

4. Nadenken over de evangeliebeginselen. Nadenken over de Schriften 
betekent dat we die bestuderen en erover nadenken, en dan met 
geloof in Christus bidden om zekerheid van de Heilige Geest 
te ontvangen over wat we geleerd hebben. (Zie Moroni 10:3-5.) 

5. Vaak vasten en bidden. De profeet Alma kwam er zelf achter dat het 
evangelie waar was omdat hij veel dagen had gevast en gebeden. 
Daarna getuigde de Heilige Geest tot zijn ziel over de leringen van 
God. (Zie Alma 5:45-46.) 

• Laat de broeder die u daartoe van tevoren opdracht heeft gegeven, 
vertellen hoe hij een getuigenis heeft verkregen. 
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Bouwen aan een krachtiger getuigenis 
Als we eenmaal een getuigenis hebben verkregen, moeten we het blij-
ven versterken. President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Een getuigenis 
is niet iets wat u nu heeft en dan ook altijd zult houden. Een getuigenis 
is broos. Het is net zo moeilijk vast te houden als de maneschijn. Het is 
iets wat u elke dag van uw leven opnieuw moet veroveren.' (Church 
News, 5 juli 1972, blz. 4.) 

Om ons getuigenis elke dag te versterken en om gelukkig te blijven in 
het evangelie, moeten we ernaar streven rechtschapen te leven, onze 
priesterschapsplichten te vervullen en anderen te dienen. Een getuige-
nis moet, als we het willen versterken, een beginsel van actie zijn. 

• Toon visueel hulpmiddel 26-a: 'We kunnen ons getuigenis versterken 
door anderen erover te vertellen'. 

Als we anderen ons getuigenis geven, zal dat niet alleen ons eigen 
getuigenis versterken, maar ook dat van degenen die ernaar luisteren. 
Eens per maand, tijdens onze vasten-en-getuigenisdienst, krijgen we 
de gelegenheid om ons getuigenis te geven, maar we behoren elke gele-
genheid te benutten om vrienden en familieleden ons getuigenis te 
geven. 

We moeten moedig zijn in ons getuigenis van Jezus. (Zie LV 76:79.) Als 
leden van de kerk hebben we de taak om anderen, leden en niet-leden, 
deelgenoot te maken van ons getuigenis. Wij geven elke dag blijk van 
ons getuigenis door wat we zeggen en doen. Petrus heeft ons aangera-
den: '[Wees] altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap 
vraagt van de hoop die in u is' (1 Petrus 3:15). Ons getuigenis maakt 
anderen de waarheid bekend en wekt in hen het verlangen om meer te 
weten. 

• Laat Leer en Verbonden 62:3 en 84:61 voorlezen. Wat heeft de Heer 
beloofd aan degenen die hun getuigenis geven? 

Tot slot 
Ons getuigenis kan een bron van kracht zijn voor ons gezin. Een vader 
die in 1868 op zending was, schreef aan zijn zoon: 'O, mijn zoon, moge 
het getuigenis van je vader jouw hele leven oriëntatiepunt voor je zijn'. 
(Aangehaald in Reinhard Maeser, Karl G. Maeser [1928], blz. 57.) 

• Laat de klas vertellen hoe het getuigenis van hun vaders een 'oriënta-
tiepunt' voor hun leven kan zijn. Vraag de vaders hoe hun kinderen 
een getuigenis kunnen verkrijgen als zij hun kinderen hun getuigenis 
geven. 

Opdrachten 
Probeer uw getuigenis van het evangelie van Jezus Christus te verkrij-
gen, te versterken en er anderen deelgenoot van te maken. 
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Probeer een toenemend getuigenis van de waarheid waardig te zijn 
door dicht bij de Heer te leven en trouw uw priesterschapsroeping te 
vervullen. 

Bereid een gezinsavond voor over het onderwerp getuigenis. Geef 
tijdens die gezinsavond uw gezinsleden uw getuigenis. 

Geef uw getuigenis tijdens de vasten-en-getuigenisdienst. 

Aanvullende teksten 

• Psalmen 19:7 (de waarde van een getuigenis) 

• 1 Korintiërs 12:3 (getuigenissen komen van de Heilige Geest) 

• 2 Timoteüs 1:8 (we behoren ons niet te schamen om ons getuigenis 
te geven) 

• Leer en Verbonden 76:22-23 (het getuigenis van Joseph Smith en 
Sidney Rigdon) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de gegevens 
op het bord. 

2. Geef iemand uit de klas opdracht te vertellen hoe hij een getuigenis 
verkregen heeft. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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GELOOF IN 
JEZUS CHRISTUS 

L e s 27 

Doel: ons geloof in Jezus Christus versterken. 

Inleiding 
Toon visueel hulpmiddel 27-a: 'Geloof in Jezus Christus is het eerste 
evangeliebeginsel'. 

Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evange-
lie. Als we geloof hebben in Jezus Christus, hebben we vertrouwen in 
Hem, verlaten we ons op Hem en aanvaarden we Hem en zijn leringen. 
De apostel Paulus schreef: 'Wij wandelen in geloof, niet in aanschou-
wen' (2 Korintiërs 5:7). Geloof is het geestelijk bewijs dat zaken die we 
niet kunnen zien of horen wel degelijk bestaan en waar zijn. Wij hebben 
bijvoorbeeld niet gezien dat Jezus voor ons gestorven is of voor onze 
zonden geleden heeft, maar we weten het door geloof. Alma heeft 
gezegd: 'Geloof is niet een volmaakte kennis van zaken hebben; bijge-
volg, als gij geloof hebt, hoopt gij op dingen die niet worden gezien, 
maar die waar zijn' (Alma 32:21). 

Geloof in Jezus Christus 
Als we in Jezus Christus geloven, kunnen we offers brengen of moei-
lijke taken vervullen. Door geloof was Abraham bijvoorbeeld bereid 
zijn zoon te offeren, werd Henoch opgenomen en werd Noach gered 
van de zondvloed. (Zie Hebreeën 11.) Deze en vele andere wonderen 
werden tot stand gebracht door geloof in Jezus Christus, 'want het is 
door geloof, dat wonderen worden gewrocht' (Moroni 7:37). 

Door geloof zijn we ook in staat om lijden, beproevingen en smart te 
doorstaan. Job was bijvoorbeeld in staat hevig lijden te doorstaan 
omdat hij geloof had in Christus. De Heer gaf Job kracht omdat de Heer 
degenen die op Hem vertrouwen, kent en helpt. (Zie Nahum 1:7.) 

Hoewel Job meer geleden heeft dan de meesten van ons ooit zullen 
lijden, heeft hij zijn getuigenis nooit verloochend of zich tegen God 
gekeerd. Zijn kinderen kwamen allemaal om toen zijn huis door een 
hevige storm verwoest werd. Zijn lichaam was met zweren bedekt. Zijn 
vrienden en zelfs zijn vrouw staken de draak met hem en zeiden dat 
hij zo moest lijden omdat hij slecht was. Maar door zijn geloof heeft Job 
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zijn beproevingen doorstaan. Op het hoogtepunt van zijn lijden kon 
hij God prijzen en getuigen: 

'Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof 
optreden. 

'Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aan-
schouwen' (Job 19:25-26). Zijn geloof werd uiteindelijk beloond: 
aan zijn lijden kwam een einde en hij werd overvloedig door de Heer 
gezegend. 

Het verhaal van Job toont aan dat geloof, net als een anker, kan zorgen 
dat we ons standvastig aan ons getuigenis vasthouden als we met 
beproevingen te maken krijgen. (Zie Ether 12:4.) We kunnen te maken 
krijgen met ziekte, armoede, dood of verleiding, maar als we geloof 
oefenen in Jezus Christus zullen we gesterkt en gezegend worden. 

• Noem eens een aantal andere voorbeelden uit de Schriften met 
betrekking tot de kracht van geloof. Hoe bent u gezegend door 
uw geloof in Jezus Christus? 

Ons geloof in Christus versterken 
We moeten altijd proberen ons geloof te versterken. Als we dat doen, 
zullen we de vreugde ontvangen dat we dicht bij de Heer zijn en zijn 
zegeningen ontvangen. Alma vergelijkt geloof in Christus ontwikkelen 
met een fruitboom planten en verzorgen, en er de vruchten van 
plukken. 

• Toon visueel hulpmiddel 27-b: 'Geloof begint met het zaaien van één 
enkel zaadje'. 

De eerste stap bij de ontwikkeling van geloof kan vergeleken worden 
met het zaaien van een zaadkorrel. Alma heeft gezegd: '[Toets] mijn 
woorden en [oefen] een sprankje geloof, al kunt gij niet meer dan ver-
langen te geloven, laat dan dit verlangen in u werken (...) zodat er een 
zaadkorrel kan worden gezaaid' (Alma 32:27-28). 

• Hoe kunnen wij een zaadje van geloof in ons eigen hart zaaien? 

Een van de manieren waarop geloof ontstaat, is door het woord van God 
te horen of te lezen en ernaar te verlangen het te geloven. Als we toet-
sen wat we gehoord of gelezen hebben, moeite doen om te geloven en 
de beginselen naleven die we geleerd hebben, beginnen we in ons hart 
te voelen dat wat we geleerd hebben, waar is. (Zie Johannes 7:16-17.) 

• Toon visueel hulpmiddel 27-c: 'Zoals een plant zon, lucht en water 
nodig heeft, moet ook geloof voortdurend gevoed worden'. 

De tweede stap is te vergelijken met de verzorging van een plant. Zoals 
een plant zon, licht en water nodig heeft om te groeien, zo moeten we 
ons geloof voeden om het te laten groeien. 
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• Hoe moeten we ons geloof in Jezus Christus voeden of laten groeien? 

We kunnen ons geloof voeden door in de Schriften te lezen, erover na 
te denken, door vasten en bidden, door de Heer te dienen, onze leiders 
van de kerk te steunen en Gods geboden te gehoorzamen. Zoals een 
plant die geen water krijgt, doodgaat, zo zal geloof zonder daadkracht 
sterven. We moeten ons geloof voortdurend voeden door goede wer-
ken. (Zie Jakobus 2:14-26.) 

• Toon visueel hulpmiddel 27-d: 'De oogst van geloof is vrede, 
vreugde en eeuwig leven'. 

Als we ons geloof ijverig voeden, zullen we ons kunnen verheugen in 
grote zegeningen, zoals we, als we een plant goed verzorgen, van de 
vruchten ervan kunnen genieten. 

• Wat zijn de zegeningen of de vruchten van geloof in Jezus Christus? 

Door geloof kunnen we -

'Alle goede dingen aanhangen.' (Zie Moroni 7:28.) 

Zonder angst voor de toekomst genieten van vrede en geluk. 

Antwoord krijgen op onze gebeden. 

Van God verlichting krijgen van onze lasten. (Zie Matteüs 11:28-29.) 

Vergeving krijgen van onze zonden als we ons ervan bekeren. 

De macht van het priesterschap uitoefenen. 

De Heilige Geest bij ons hebben. (Zie Moroni 7:32.) 

Wonderen in ons leven meemaken. (Zie 2 Nephi 26:13.) 

Na de opstanding terugkeren bij onze hemelse Vader. 

In de Bijbel staat een verhaal over een vrouw die twaalf jaar lang heel 
ziek was geweest. Alles wat ze bezat, had ze aangewend om bij dokters 
genezing te vinden, maar zij konden haar niet genezen. Op een dag 
bezocht Jezus het dorp waar ze woonde. Zij had over Jezus gehoord en 
geloofde dat ze genezen zou worden als ze alleen maar even zijn kleed 
kon aanraken. En daarom, door geloof te oefenen, raakte ze de Heiland 
aan toen Hij langs haar kwam. Toen ze zijn kleed had aangeraakt, was 
ze meteen genezen. En Jezus wendde zich tot haar en zei: 'Dochter, uw 
geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.' (Zie Lucas 8:43-48.) 

De vrouw in dit verhaal voedde haar geloof in Christus door haar 
geloof in actie om te zetten. Ze raakte het kleed van de Heiland aan en 
ontving daardoor de zegeningen van haar geloof: ze genas. 

• Waarom is het belangrijk dat we geloof in Jezus Christus oefenen als 
we zieken zalven en zelf gezalfd worden? 

• Vertel het volgende verhaal vertellen: 
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Randall Ellsworth was een zendeling die groot geloof oefende nadat hij 
tijdens een aardbeving in Guatemala ernstig verwond was. Tijdens de 
aardbeving bevond hij zich in een gebouw dat instortte. Een algemene 
autoriteit beschreef het gebeuren als volgt: 

'[Hij heeft daar], denk ik, twaalf uur vastgezeten. Vanaf zijn middel was 
hij totaal verlamd. Zijn nieren werkten niet meer. Er was geen hoop dat 
hij nog ooit zou kunnen lopen. (...) 

'Hij werd naar (...) Maryland overgevlogen en (...) in het ziekenhuis 
geïnterviewd door een televisieverslaggever. Die zei: "De dokters zeg-
gen dat u nooit meer zult kunnen lopen. Wat denkt u zelf, broeder 
Ellsworth?" Hij antwoordde: "Niet alleen zal ik weer lopen, maar ik 
ben door een profeet op zending geroepen in Guatemala, en ik ga terug 
naar Guatemala om die zending af te maken." (...) 

'Hij oefende [tweemaal zoveel] als de dokters hadden voorgeschreven. 
En hij oefende geloof. Hij kreeg een zalving van de priesterschap en 
zijn herstel was wonderbaarlijk. De dokters en de specialisten stonden 
versteld. Hij kon langzamerhand weer op zijn voeten staan. Vervolgens 
kon hij lopen met krukken en de dokters zeiden tegen hem: "Met toe-
stemming van de kerk kun je weer naar het zendingsgebied." Hij ging. 
We stuurden hem naar Guatemala. Hij keerde terug naar het land 
waarheen hij geroepen was, naar de mensen die hem heel dierbaar 
waren. 

'Tijdens zijn verblijf daar werkte hij, met een kruk in elke hand, een vol-
ledig zendelingenprogramma af. [Op een dag zei zijn zendingspresi-
dent]: "Broeder Ellsworth, waarom gooit u, met het geloof dat u hebt, 
die krukken niet weg en loopt u niet zonder die dingen?" (...) Hij 
legde de krukken neer en heeft ze sindsdien ook niet meer gebruikt.' 
(Thomas S. Monson, geciteerd door Marion G. Romney in Ensign, 
november 1977, blz. 42.) 

• Laat een quorumlid dat daartoe van tevoren opdracht heeft gekregen 
vertellen over een periode waarin hij tijdens een persoonlijke crisis of 
beproeving door geloof op de been moest blijven. 

Tot slot 
Om ons geloof te laten groeien, moeten we het voortdurend voeden. 
Het is een gave en een zegen die we altijd en overal nodig hebben. 
Alles wat we in de kerk doen, vereist geloof in Jezus Christus. Tiende 
betalen bijvoorbeeld, of een functie in de kerk vervullen, of geld sparen 
om naar de tempel te kunnen, vereist geloof. Als we ons geloof in Jezus 
Christus voeden door Hem te gehoorzamen, zijn evangelie te bestude-
ren, door te bidden, te vasten, onze bijeenkomsten bij te wonen en onze 
taak in de kerk te vervullen, zullen we veel fantastische zegeningen 
ontvangen. De grootste zegening die we door de ontwikkeling van ons 
geloof zullen ontvangen, is dat we waardig zullen zijn om, samen met 
ons gezin, terug te keren bij onze Vader in de hemel. 
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Opdrachten 
Oefen uw geloof in Jezus Christus als u geroepen wordt om een pries-
terschapsverordening te verrichten, bijvoorbeeld een zalving. 

Pas het beginsel van geloof toe als u zelf met problemen te maken 
krijgt. 

Aanvullende teksten 

• Marcus 6:5-6 (er kunnen geen wonderen gebeuren als er geen geloof 
is) 

• Hebreeën 11 (verhandeling over de macht van geloof) 

• 1 Petrus 1:3-9 (ons eeuwig heil wordt door geloof tot stand gebracht) 

• Enos 4-8,15 (zonde wordt vergeven door geloof) 

• Ether 12:12-21 (voorbeelden van de macht van geloof) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 18, 'Geloof in Jezus Christus', in het boek Evangelie-
beginselen. 

2. Bestudeer Hebreeën 11. 

3. Wijs iemand uit de klas aan die kan vertellen over een periode in 
zijn leven waarin hij tijdens een crisis of een beproeving door geloof 
op de been moest blijven. 

4. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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Doel: begrijpen hoe we ons door bekering kunnen voorbereiden op 
onze terugkeer bij onze hemelse Vader. 

Inleiding 
De profeet Joseph Smith heeft ons dit doel voor ogen gehouden: 'Laten 
we deze dag opnieuw beginnen en nu met ons hele hart zeggen dat 
we onze zonden zullen verzaken en rechtschapen zullen zijn.' (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph Fielding Smith 
[1976], blz. 364.) 

Omdat we allemaal op aarde zijn om te leren en te groeien, maken we 
allemaal fouten. Er zijn veel soorten fouten. Soms doen we dingen 
waarvan we weten dat we ze niet moeten doen, zoals onvriendelijk zijn 
of iets wegnemen dat niet van ons is. Soms laten we dingen na waarvan 
we weten dat we ze wel zouden moeten zoen, zoals onze tiende betalen 
of onze taak als huisonderwijzer goed vervullen. 

De noodzaak van bekering 
Als we weten dat we iets verkeerds hebben gedaan, kunnen we niet 
gelukkig zijn. We schamen ons voor onze fouten en merken dat we de 
Heer niet goed kunnen dienen. Soms kan het feit dat we ons ongeluk-
kig voelen er de oorzaak van zijn dat we anderen onvriendelijk behan-
delen. Onze hemelse Vader wil niet dat we ongelukkig zijn. Hij wil dat 
we allemaal de zegeningen ontvangen die Hij voor ons in petto heeft, 
maar Hij zal ons geen zegeningen geven die we niet verdienen. Dat 
betekent niet dat Hij zich van ons heeft afgekeerd of minder van ons 
houdt. Het betekent alleen dat Hij wil dat we onze zwakheden over-
winnen. Door ons te bekeren, kunnen we onze zwakheden overwinnen 
en het daardoor waardig worden om bij onze hemelse Vader te wonen. 

Daarom moeten we ons leven onder de loep nemen om te ontdekken 
wat we beter kunnen doen. President Joseph Fielding Smith heeft 
gezegd: 'Het is onze plicht vandaag betere mensen te zijn dan gisteren, 
en morgen betere dan vandaag. Waarom? Omdat we ons op die weg 
(...) naar volmaaktheid bevinden, die alleen teweeg kan worden 
gebracht door gehoorzaamheid en het verlangen om [onze zonden] 
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te overwinnen.' (De leer tot zaligmaking, samengesteld door Bruce R. 
McConkie, drie delen, deel 2, blz. 25.) 

• Lees Alma 11:37. Waarom is bekering noodzakelijk? Lees 1 Johannes 
1:8-10; Alma 34:33-34; 3 Nephi 30. Waarom moeten we ons zo snel 
mogelijk bekeren? 

Hoe bekeren we ons? 
Zonde is net als vuil op ons lichaam. Het maakt ons geestelijk onrein. 
Bekering is als het afwassen van het vuil. Na onze bekering voelen we 
ons verfrist en schoon. Ouderling A. Theodore Tuttle heeft het zo uit-
gelegd: 

'Bekering is als zeep. Het is de zeep des levens. Net als zeep wast het 
de zonden van het leven af. Op die manier moet het zo vaak gebruikt 
worden als nodig is. We moeten echter in gedachten houden dat ver-
keerd gebruik ervan - gebrek aan grondige reiniging en niet echt 
gemeende pogingen - als gevolg kan hebben dat er vuil achterblijft. 
Maar bij een juist gebruik reinigt de zeep des levens grondig, volkomen 
en voorgoed. (...) 

'Eens zullen we voor de rechterstoel van de Heer worden geleid. Wij 
zullen daar dan voor de Heer staan, óf besmeurd, vuil en onrein, óf, als 
wij het grote en wonderbaarlijke geschenk van de reiniging aannemen, 
schoongewassen, vergeven en rein - door de zeep des levens. Als 
u de volgende keer zeep gebruikt, kunt u er ook aan denken uw geest 
te reinigen door gebruik van de zeep des levens, de universele wet van 
bekering.' ('Repentance', Improvement Era, november 1968, blz. 64.) 

Om ons te bekeren, moeten we bepaalde stappen volgen. 

• Bespreek de zeven onderdelen van bekering zoals die worden uitge-
legd in hoofdstuk 19 van het boek Evangeliebeginselen. Zo mogelijk 
kunt u een aantal broeders vragen een deel voor hun rekening te 
nemen, zich voor te bereiden op de bespreking ervan en het dan aan 
de klas voor te leggen. Toon tijdens de bespreking een overzicht 
met de zeven onderdelen van bekering of verwijs naar de lijst op het 
bord. (De zeven onderdelen zijn: zonde erkennen, berouw voelen, 
de zonde nalaten, de zonde belijden, gedaan onrecht goedmaken, 
anderen vergeven en Gods geboden onderhouden.) 

• Toon visueel hulpmiddel 28-a: 'Echte bekering vereist tijd en inspan-
ning'. 

Echte bekering is niet gemakkelijk. Het vereist tijd en inspanning. 
Daarom kunnen we de dag van onze bekering niet uitstellen. 
(Zie Alma 13:27.) 
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De vreugde van bekering 

• Toon visueel hulpmiddel 28-b: 'Bekering is mogelijk omdat Jezus 
Christus voor onze zonden heeft betaald'. 

We bekeren ons om vergeving voor onze zonden te verkrijgen. Maar als 
Jezus Christus niet voor onze zonden betaald had en niet voor ons 
gestorven was, zouden we nooit vergeving kunnen ontvangen. Alleen 
door zijn zoenoffer kan door barmhartigheid aan de gerechtigheid 
worden voldaan en daardoor kunnen we van onze zonden gereinigd 
worden. (Zie Alma 34:10-16.) Dat is een grote zegen waarvoor we altijd 
dankbaar moeten zijn. 

Jezus heeft voor onze zonden betaald, maar ze worden pas van ons 
weggenomen als we ons bekeren. Alma de jonge beschreef hoe hij zijn 
zonden erkende en zich ervan bekeerde: 

'Ja, ik herinnerde mij al mijn zonden en ongerechtigheden, waarvoor ik 
met de pijnen der hel werd gefolterd. (...) 

'[Ik] werd tevens indachtig, dat ik mijn vader tot het volk had horen 
profeteren aangaande de komst van een zekere Jezus Christus, een 
Zoon van God, om voor de zonden der wereld verzoening te doen. 

'Toen mijn geest door deze gedachte werd bezield, riep ik in mijn hart: 
O, Jezus, Gij Zone Gods, wees mij (...) genadig! (...) 

'En zie, toen ik dit dacht, kon ik mij mijn smarten niet meer herinneren. 
(...) 

'En o, hoe groot was mijn vreugde en welk een wondervol licht zag ik; 
ja, mijn ziel was vervuld van vreugde, juist zo buitengewoon groot als 
mijn smart was geweest' (Alma 36:13,17-20). 

• Vertel in het kort de gelijkenis van de verloren zoon. (Zie Lucas 
15:11-32.) Wat voelde de verloren zoon toen hij aan zijn bekerings-
proces begon? Wat voelde zijn vader? De geschiedenis van de 
verloren zoon herhaalt zich vaak in deze tijd, zoals in het volgende 
verhaal: 

Vertel het volgende verhaal over een hedendaagse verloren zoon. Laat 
de klas ondertussen in stilte vaststellen welke stappen van bekering hij 
gevolgd heeft: 

• 'Tot mijn zeventiende ben ik actief geweest in de kerk. Ik woonde 
alle bijeenkomsten bij en deed mijn priesterschapsplichten. Iets 
anders kwam gewoon niet in me op. Ik hield van de kerk en haar 
programma's. 

'Maar toen ik zeventien was, begon ik, net als alle tieners, 'mijn vleu-
gels uit te slaan', kwam ik in opstand tegen de leiding van mijn ouders 
en stond ik op mijn 'keuzevrijheid'. Een van mijn beste vrienden hoorde 
bij een andere kerk, en ik liet me verleiden een aantal zaken die hij 
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aanbood - alcohol, tabak - uit te proberen. Ik ging met meisjes uit 
die geen lid waren van de kerk en werd al gauw verliefd op een mooie, 
jonge vrouw. Haar ouders nodigden me vaak uit voor een weekend in 
hun zomerhuisje en dat hield me natuurlijk uit de kerk. 

Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, en toen mijn bisschop me 
vroeg of ik op zending wilde, zei ik dat ik liever in dienst ging om mijn 
land te dienen. Ik vind nog steeds dat je land dienen belangrijk is, maar 
ik weet nu dat het verstandiger geweest zou zijn als ik eerst voor mijn 
hemelse Vader op zending was gegaan. 

'Eveneens omstreeks die tijd kwam ik erachter dat een aantal kerkleden 
die ik erg bewonderde de normen van de kerk niet naleefden. Ik ver-
oordeelde ze en vond ze schijnheilig. Ik nam me vast voor dat ik, als 
ik er ooit toe kwam onze normen niet na te leven, uit de kerk zou weg-
blijven in plaats van zo schijnheilig het ene te prediken en iets anders 
te doen. Dat was nog een ernstige fout, want ik heb het ook zo gedaan, 
en dat was precies wat de tegenstander wilde. 

'Doordat ik vier jaar bij de marine heb gediend en vijftien jaar handels-
reiziger ben geweest, kon ik gemakkelijk inactief blijven. En toch 
geloofde ik al die jaren in de waarheden die diep in mijn ziel geworteld 
waren. Toen ik 38 was, kwam mijn broer Tom zes weken bij ons inwo-
nen. Elke zondagmorgen ging hij alleen naar zijn priesterschaps- en 
andere bijeenkomsten, en mijn geweten begon op te spelen. Ik was niet 
gelukkig. Ik wist dat er iets mis was, en dat gevoel kwam steeds vaker 
terug. In het verleden had ik het op elk gewenst moment met roken 
kunnen stoppen, maar nu merkte ik dat het niet lukte. Ik zocht Tom op 
in zijn kantoor en daar ging ik fel en kritisch tegen de kerk tekeer, en 
naderhand voelde ik me schuldig, al zou ik dat nooit aan hem vertellen. 

'Ik stevende recht op een crisis af, en die kwam na een cocktailparty 
en een dansavond van de golfclub. Ik ging laat naar bed, maar kon 
niet slapen, wat me zelden gebeurde. Uiteindelijk stond ik op om mijn 
lieve vrouw niet te storen, en voor het eerst in mijn leven ijsbeerde 
ik de kamer op en neer en realiseerde ik me eindelijk dat ik moest ver-
anderen. 

'Ik had nog nooit mijn gevoelens door tranen en nederigheid kunnen 
tonen, maar het volgende dat ik me herinner, is dat ik voor het eerst 
in negentien jaar mijn hemelse Vader op mijn knieën om hulp smeekte. 
Terwijl ik bad, werd mijn wezen vervuld van een overweldigend 
gevoel van liefde en mededogen, en de Heilige Geest omgaf me met 
zoveel kracht dat ik vrij lang krampachtig lag te snikken. Toen ik 
overeind kwam, voelde ik me goed. Mijn hart was vervuld van dank-
baarheid. Nog nooit had ik zoveel warmte gevoeld, en een innerlijk 
vuur vervulde mijn hele wezen zo intens dat ik dacht dat het me zou 
verteren. 
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'Ik ging naar onze slaapkamer en wekte mijn vrouw. Ik huilde nog 
steeds, en zij vroeg wat er mis was. Ik vertelde haar dat ik mijn leven 
wilde veranderen en het evangelie van Jezus Christus wilde naleven, 
en zij zei direct dat ze me zou steunen. Vanaf dat moment heb ik nooit 
meer naar een sigaret, drank of een kop koffie verlangd. 

'De Heer begon me te zegenen, en daarmee is Hij tot op de dag van 
vandaag niet mee opgehouden. Binnen een jaar had ik het voorrecht 
mijn kinderen te dopen en, al snel daarna, mijn vrouw. Een jaar later 
gingen we naar de Logan-tempel om een eeuwig huwelijk te sluiten 
en onze kinderen aan ons te laten verzegelen. 

'Ik getuig dat de Heer blij is als zijn verloren schapen thuis komen. Hij 
laat ons allemaal zijn liefde en vriendelijkheid zien als we ons bekeren 
van onze zonden en zijn geboden onderhouden.' (Lewis W. Cottle, 
"The Return of the Prodigal", Ensign, maart 1974, blz. 43-44.) 

• Hoe voelde deze hedendaagse verloren zoon zich toen hij zich 
bekeerde? Lees Lucas 15:10. Hoe ziet onze hemelse Vader onze 
bekering? (Zie LV 58:42 en Jesaja 1:18.) 

Tot slot 
We moeten ons allemaal bekeren als we willen worden als onze 
hemelse Vader en weer bij Hem willen wonen. Daarom heeft Jezus 
Christus onze bekering mogelijk gemaakt door verzoening voor onze 
zonden te bewerkstelligen. Als we ons bekeren, brengt dat vreugde 
voor ons en voor onze hemelse Vader met zich mee. 

President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Het allerbelangrijkste gebod van 
al Gods geboden is dat ene gebod waarmee u op dit moment de meeste 
moeite heeft. Of het nu oneerlijkheid is, onkuisheid, schending van een 
belofte of het vertellen van onwaarheid, vandaag is de dag om daaraan 
te werken totdat u die zwakheid heeft overwonnen. Daarna begint u 
met het volgende gebod dat voor u het moeilijkste is.' ("Californians 
Hear President Lee" Church News, 5 mei 1973, blz. 3.) 

Opdrachten 
Smeek de Heer in uw persoonlijke gebeden om hulp bij het overwinnen 
van de problemen waaraan u werkt. Breng Hem elke dag verslag 
uit van uw vorderingen, en blijf bij uw pogingen bidden om vergeving 
voor gemaakte fouten. 

Aanvullende teksten 

• Psalmen 51:10 (David bidt om vergeving) 

• Jesaja 1:16-18 (ons wordt geboden ons te bekeren) 

• Lucas 15:7 (in de hemel is vreugde over degenen die zich bekeren) 
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• 2 Korintiërs 7:10 (door droefheid naar Gods wil komen we tot 
bekering) 

• Mosiah 4:1-3 (door de verzoening van Christus worden onze 
zonden vergeven) 

• Alma 7:15 (de doop als teken van bekering) 

• Alma 12:14-15 (geloof en bekering leiden tot eeuwig heil) 

• Alma 34:8-9 (Christus heeft verzoening voor de zonden van de 
wereld bewerkstelligd) 

• Leer en Verbonden 19:16-17 (Christus heeft geleden voor wie zich 
bekeren) 

• Leer en Verbonden 76: 40-42 (Jezus is gestorven om te boeten voor 
de zonden van de wereld) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 19, 'Bekering', in het boek Evangeliebeginselen. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of schrijf de gegevens 
op het bord. 

3. Bereid de les dusdanig voor dat u discussies over persoonlijke 
problemen van quorumleden vermijdt. 

4. Als u dat wilt, kunt u een aantal broeders de opdracht geven om de 
zeven stappen van bekering te bespreken die in hoofdstuk 19 van 
het boek Evangeliebeginselen genoemd worden. 

5. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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DE DOOP: 
EEN BLIJVEND 

VERBOND 
L e s 2 9 

Doel: ons aanmoedigen om ons te houden aan de verbonden die we bij 
onze doop gesloten hebben. 

Inleiding 
Ieder van ons die zich heeft laten dopen, heeft dat gedaan ten teken dat 
hij zijn leven veranderd heeft en bereid is te gehoorzamen aan de be-
ginselen die tot verhoging leiden. Maar je alleen laten dopen is niet ge-
noeg. We beginnen daarbij aan een nieuwe levenswijze; en om de zege-
ningen van dat nieuwe leven te verkrijgen, moeten we vooruitgang 
blijven maken en onszelf blijven verbeteren. 

De profeet Alma die zich zorgen maakte over zijn broeders in het pries-
terschap, zei tegen hen: 'En ziet, ik vraag u, mijn broederen der kerk: 
Zijt gij geestelijk uit God geboren? Hebt gij zijn beeld in uw gelaat ont-
vangen? Hebt gij deze grote verandering in uw hart ondervonden?' 
(Alma 5:14.) Die vraag is in deze tijd nog net zo belangrijk. Hebben wij 
sinds we ons in de kerk van Jezus Christus hebben laten dopen, alle-
maal een verandering in ons hart gevoeld en zijn we geestelijk weder-
geboren? 

Veel mensen ondergaan bij hun doop met vreugde een geestelijk ge-
voel. Een lid beschreef het zo: 'Nooit zal ik dat gevoel in mijn binnenste 
vergeten; rein te zijn, een nieuw begin te maken als kind van God. 
(...) Het was zo'n bijzonder gevoel!" (Vivian Ford, "Ask and Ye Shall 
Receive", No More Strangers, vier delen, uitgegeven door Hartman 
Rector en Connie Rector [1971-1990], deel 3, blz. 175.) We kunnen dat 
gevoel houden als we er altijd naar streven ons te houden aan onze 
doopverbonden. 

Ons doopverbond 

• Toon visueel hulpmiddel 29-a: 'Bij onze doop sluiten we een verbond 
met God dat we zijn geboden zullen onderhouden'. 

Een verbond is een overeenkomst tussen twee of meer personen. Bij 
onze doop sluiten we een heel belangrijk verbond met God. President 
Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Gedoopt worden is een verbond 
[met God] aangaan (...) om iets te doen, niet alleen om bepaalde zaken 
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na te laten, maar om zowel gerechtigheid tot stand te brengen als het 
kwade te vermijden.' (Zie Het wonder der vergeving, blz. 104.) 

• Laat de klas Leer en Verbonden 20:37 en Mosiah 18:8-10 lezen en 
markeren. Welke bijzondere verbonden hebben we bij onze doop met 
de Heer gesloten? (Zet de verbonden op het bord zoals hieronder 
wordt aangegeven.) 

We hebben een verbond gesloten om: 

Lid te worden van de kerk van Jezus Christus. 

Zijn naam op ons te nemen. 

God te dienen en zijn geboden te onderhouden. 

Elkaar te helpen en eikaars lasten te dragen. 

Getuige te zijn van Christus en zijn kerk. 

In die teksten wordt ook Gods aandeel in het doopverbond genoemd. 

• Wat heeft de Heer ons bij onze doop beloofd? (Zet de antwoorden op 
het bord. Onderstaande antwoorden moeten genoemd worden.) 

De Heer heeft beloofd dat Hij: 

Onze zonden zal vergeven. 

Ons de leiding van de Heilige Geest zal geven. 

Ons in de eerste opstanding voort zal laten komen. 

Ons het eeuwige leven zal geven. 

De doop is het begin van de 'grote verandering' die we allemaal moe-
ten doormaken om bij onze Vader in de hemel terug te kunnen keren. 
(Zie Alma 5:13-14 en Mosiah 5:7-9.) Als we leven volgens onze verbon-
den veranderen onze verlangens en daden, en gaan we steeds meer lij-
ken op onze Vader in de hemel. Bij onze doop worden we onder water 
gedompeld. In de Schriften wordt dat vergeleken met begraven, of met 
het achterlaten van ons oude ik. (Zie Romeinen 6:4; LV 76:51.) Als we 
uit het water omhoog komen, zijn onze zonden weggewassen en begin-
nen we een nieuw leven. Dat nieuwe leven is begonnen met een blij-
vende overeenkomst met God; en als wij ons deel doen, zal Hij het zijne 
doen. Als wij Hem gehoorzamen, zal Hij ons helpen veranderen en ons 
terugleiden naar zijn tegenwoordigheid. 
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• Laat twee broeders die u daartoe van tevoren opdracht heeft gege-
ven, vertellen hoe zij zich voelden toen zij zich lieten dopen en hoe 
hun leven sinds hun doop veranderd is. Betrek de jeugd bij dit deel 
van de les. 

Onze vooruitgang na de doop 
Sommige mensen denken dat ze alleen door zich te laten dopen eeuwig 
heil verkrijgen. De doop is echter slechts een begin. Als we het eeu-
wige leven willen verkrijgen, moeten we na onze doop blijven groeien 
in rechtschapenheid. Om ons daarmee te helpen, heeft de Heer ons 
bepaalde geboden gegeven die we na onze doop moeten onderhouden. 

• Laat de klas Moroni 6:4-9 lezen. Welke verplichtingen hebben 
we na onze doop? (Een mogelijk antwoord is dat we de leiding van 
de Heilige Geest moeten volgen, maar dat zal in de volgende les 
besproken worden.) 

Onze verplichtingen na de doop zijn: 

Bidden. 

Vasten. 

Bijeenkomsten in de kerk bijwonen. 

Regelmatig deelnemen aan het avondmaal. 

Anderen helpen. 

Ons bekeren van onze zonden. 

De leiding van de Heilige Geest volgen. (Dit zal in de volgende les 
behandeld worden.) 

Bij het nakomen van onze verplichtingen zoals de kost verdienen, naar 
school gaan en noodzakelijke taken verrichten, raken we vaak verwik-
keld in wereldse problemen en vergeten we onze verbonden. Daarom 
kampen we allemaal met het probleem hoe we onze geestelijke instel-
ling kunnen bewaren en ons aan onze verbonden kunnen houden. De 
zaken die Moroni noemt, kunnen een hulpmiddel zijn om door te gaan 
met het nieuwe leven dat bij onze doop begonnen is. 

Bidden 
Persoonlijk gebed is belangrijk als we de kracht willen ontvangen die 
we nodig hebben om de geboden van het evangelie na te leven. Door 
gebed blijven we dicht bij onze Vader in de hemel, kunnen we Hem 
bedanken en met Hem ook onze problemen bespreken. We behoren het 
als een grote zegen te beschouwen dat we elke dag van ons leven met 
een gebed kunnen beginnen en afsluiten. 
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Vasten 
Ons gebed behoort minstens eenmaal per maand met vasten gepaard 
te gaan. In de kerk vasten we gewoonlijk op vastenzondag en slaan 
we twee maaltijden over. Zelf kunnen we altijd vasten als we troost en 
meer geestelijke kracht nodig hebben. (Zie les 31 in dit lesboek.) 

Bijeenkomsten in de kerk bijwonen 
We krijgen allemaal meer geestelijke kracht door regelmatig naar de 
kerk te gaan, waar we meer over het evangelie leren en ons getuigenis 
versterken. We behoren onze huisgenoten aan te sporen alle bijeenkom-
sten in de kerk die voor hen bestemd zijn, bij te wonen. Tijdens die bij-
eenkomsten behoren we ons aandeel te leveren door mee te zingen, 
over het evangelie na te denken, toespraken te houden en eerbiedig te 
zijn. 

Deelnemen aan het avondmaal 

• Toon visueel hulpmiddel 29-b: 'We hernieuwen onze doop verbonden 
als we deelnemen aan het avondmaal'. 

De belangrijkste reden waarom we de avondmaalsdienst bijwonen is 
dat we aan het avondmaal kunnen deelnemen. Met de verbonden die 
we daarbij sluiten, hernieuwen we de verbonden die we bij onze doop 
gesloten hebben. Zo denken we elke week tijdens het avondmaal aan 
onze doopverbonden en beloven we opnieuw dat we ons eraan zullen 
houden. 

• Lees Leer en Verbonden 20:77. Wat is de overeenkomst tussen de ver-
bonden die we elke zondag sluiten en onze doopverbonden? 

Anderen helpen 
Toen we ons lieten dopen, beloofden we de Heer dat we gewillig zou-
den zijn 'elkanders lasten te dragen, (...) met de treurenden te treuren, 
ja, en hen te vertroosten, die vertroosting nodig hebben' (Mosiah 
18:8-9). Onze naasten dienen - behoeftigen helpen, ons gezin onder-
richten, betrokkenheid bij het welzijn van alle mensen - is onderdeel 
van onze doopverbond met de Heer. Het is een belangrijk deel van het 
nieuwe leven dat we na onze doop moeten gaan leiden. 

Ons bekeren van onze zonden 
Allemaal maken we fouten, en daarom moeten we ons bekeren om ons-
zelf rein te houden. (Zie les 28 van dit lesboek.) Door ons te bekeren, 
kunnen we weer van onze zonden gereinigd worden waardoor we de 
leiding van de Heilige Geest waardig zijn. 

De weg naar volmaaktheid 
We zullen onze doopverbonden altijd nodig hebben. We moeten ons 
leven blijven vervolmaken en slechte gewoonten inruilen voor goede. 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Zelfbeheersing is een 
doorlopend programma - een reis, niet alleen maar een start. Net zo 
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min als een nietig eikeltje plotseling een eik wordt, worden mensen 
ineens rechtschapen. Vooruitgang in de richting van volmaaktheid kan 
niettemin een snel proces zijn als men vastberaden op zijn doel afgaat.' 
(Zie Het wonder der vergeving, blz. 220.) 

De profeet Nephi heeft gezegd dat we na de doop 'voorwaarts [moe-
ten] streven' en moeten volharden 'tot het einde'. Hij belooft dat God 
ons het eeuwige leven zal geven als wij onze liefde tonen door Hem te 
gehoorzamen. (Zie 2 Nephi 31:19-21.) Als wij de Heer gehoorzamen en 
ons houden aan de verbonden die we bij onze doop met hem gesloten 
hebben, zullen we in dit leven gelukkig zijn en eeuwige vreugde erva-
ren in het leven hierna. 

President Joseph Fielding Smith heeft als volgt uitgelegd waarom we 
in het naleven van onze verbonden tot het einde moeten volharden: 
'Aan de mensen leren wat zij na hun doop moeten doen om de volle 
zegeningen van het evangelie te verkrijgen, is een van de belangrijkste 
doeleinden van de ware kerk. (...) We moeten volharden tot het einde; 
we moeten na onze doop de geboden onderhouden; we moeten ons 
eeuwig heil uitwerken; (...) we moeten dusdanig leven dat we ons god-
delijke eigenschappen verwerven en mensen worden die zich in de 
heerlijkheid en de wonderen van het celestiale koninkrijk kunnen ver-
heugen.' ("The Plan of Salvation", Ensign, november 1971, blz. 5.) 

Tot slot 
Iemand van een ander geloof die later lid van de kerk is geworden, 
legt uit wat haar doop voor haar betekend heeft: 

'Alles wat ik in de kerk zag en hoorde, maakte een heel diepe indruk op 
me. De warmte, de liefde, en ook de zorgzaamheid van de leden voor 
elkaar brachten me tot het besef dat deze godsdienst iets bijzonders 
moest hebben. (...) 

'Ik realiseerde me [al snel] (...) dat ik me in de verkeerde kerk bevond 
en dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
de enige ware kerk op deze aarde is. Ik wist ook dat ik (...) tot die kerk 
moest toetreden. (...) 

'De overgang van mijn vroegere leven naar dat van nu was niet gemak-
kelijk. Maar wat mij al die tijd tot steun is geweest, is dat ik elke week 
tijdens de avondmaalsdienst mijn doopverbonden hernieuw - mijn 
verbond om de naam van de Heiland op me te nemen, Hem altijd te 
gedenken en zijn geboden te onderhouden, en daar tegenover het ver-
bond van de Heer dat zijn Geest altijd bij me zal zijn als ik die beloften 
nakom. 

'Dan denk ik aan mijn doop en de onderdompeling in het water. Voor 
mij is dat het symbool van de dood van zelfzucht en zonde en van 
het begin van een nieuw leven als kind van God. De doop is volgens 
mij ook een symbool van de manier waarop onze hemelse Vader wil 
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dat we leven - onze zelfzucht overwinnen en verleiding weerstaan. 
Zo 'sterven' we wat betreft onze zelfzucht en onze zonden, herrijzen we 
en maken we dagelijks vooruitgang op de weg terug naar onze Vader. 

'Dan hernieuw ik in stilte mijn verbond dat ik de naam van Jezus 
Christus op me neem en vertel ik Hem dat ik de belofte hernieuw dat ik 
Hem, de evangeliebeginselen en zijn leringen aanvaard; dat ik de kerk 
aanvaard en dat ik de profeet zal steunen en ook de andere autoriteiten 
van de kerk, de enigen die door God gemachtigd zijn om ons in de 
naam van God te leiden. In mijn stille gebed zeg ik dan ook dat ik het 
verbond hernieuw om Hem altijd te gedenken, om er bijvoorbeeld, 
vooral op momenten dat ik verleid word of moe ben, aan te denken dat 
Hij er is. En ten slotte hernieuw ik het verbond dat ik zijn geboden zal 
onderhouden, wetend dat ik, als ik dat getrouw doe, zijn Geest bij me 
zal hebben.' (Miriam Spain Peterson, "The Lord Takes Care", No More 
Strangers, vier delen, uitgegeven door Hartman Rector en Connie 
Rector [1971-1990], deel 3, blz. 154-159.) 

Opdracht 
Overdenk hoeveel vooruitgang u sinds uw doop gemaakt heeft. Waar-
schijnlijk heeft u toen het begin van 'een verandering van hart' gevoeld. 
Zoals de profeet Alma vraagt: 'Kunt gij nu zo gevoelen?' (Alma 5:26.) 
Kunt u nog steeds de 'nieuwheid des levens' voelen die in de Schriften 
genoemd wordt? (Romeinen 6:4.) Als daaraan iets ontbreekt, begin dan 
vandaag aan uw bekering en ruim het probleem uit de weg. 

Aanvullende teksten 

• Galaten 3:27-29 (bij de doop nemen we de naam van Christus op ons) 

• 1 Petrus 3:21 (de doop is een vereiste voor ons eeuwig heil) 

• Leer en Verbonden 27:2 (we nemen deel aan het avondmaal om 
Christus te gedenken) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 20: 'De doop' in het boek Evangeliebeginselen. 

2. Lees de lessen 28 en 31 in dit lesboek. 

3. Maak de poster die in deze les genoemd wordt, of zet de gegevens 
op het bord. 

4. Geef twee broeders de opdracht te beschrijven hoe zij zich voelden 
toen ze zich hadden laten dopen en hoe hun leven sinds hun doop 
veranderd is. Betrek de jeugd bij dit deel van de les. 

5. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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DE GAVE VAN DE 
HEILIGE GEEST 

L e s 3 0 

Doel: begrijpen welke grote zegeningen ons door de gave van de 
Heilige Geest ten deel kunnen vallen. 

Inleiding 
Na onze doop hebben we de gave van de Heilige Geest ontvangen door 
handoplegging. Met betrekking tot de gave van de Heilige Geest heeft 
president Lorenzo Snow de volgende raad gegeven: 'Wij moeten pro-
beren de aard van die geest te leren kennen opdat we zijn ingevingen 
begrijpen. Dan zullen we altijd het goede kunnen doen. (...) Vanaf het 
moment dat we (...) [de gave van de Heilige Geest ontvangen] hebben 
we een vriend, als we Hem niet verjagen door verkeerde dingen te 
doen. Die vriend is de Heilige Geest.' (Conference Report, april 1899, 
blz. 52.) 

• Toon visueel hulpmiddel 30-a: 'De gave van de Heilige Geest is het 
recht om de Heilige Geest voortdurend als metgezel te hebben'. 

• In welk opzicht is de Heilige Geest een vriend? 

• Laat de klas Johannes 14:16,17,26 en 16:13 lezen. Waarom hebben we 
de Heilige Geest nodig als metgezel en vriend? (Zet de antwoorden 
op het bord. Hieronder volgen mogelijke antwoorden.) 

Manieren waarop de Heilige Geest ons helpt, zijn: 
1. Hij openbaart ons de waarheid. 
2. Hij helpt als we in het evangelie onderwezen worden. 
3. Hij brengt ons zaken in herinnering. 
4. Hij troost ons als we verdriet hebben. 
5. Hij beschermt ons tegen het kwaad. 
6. Hij inspireert ons als we in toespraken en lessen 

over het evangelie vertellen. 
7. Hij waarschuwt ons al er gevaar dreigt. 
8. Hij vertelt ons alles wat we moeten doen. 
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Ouderling LeGrand Richards heeft de volgende uitspraak gedaan: 
'Ik heb liever dat mijn kinderen en kleinkinderen zich in het gezelschap 
van de Heilige Geest verheugen dan in welk ander gezelschap in deze 
wereld ook, omdat Hij hen, als zij gehoor geven aan de influisteringen 
van die Geest, alle waarheid bekend zal maken en zal zorgen dat ze 
veilig bij [onze] hemelse Vader terugkeren.' (Improvement Era, juni 1966, 
blz. 540.) 

Omdat de leiding van de Heilige Geest zo belangrijk is, behoren we al 
het mogelijke te doen om Hem als metgezel te hebben. 

De Heilige Geest bij ons houden 
We kunnen veel doen om de Heilige Geest bij ons te houden. Een 
manier is zorgen dat we het waardig zijn om aan het avondmaal deel 
te nemen. Elke keer dat we aan het avondmaal deelnemen, beloven 
we dat we de geboden van de Heer zullen gehoorzamen. Als we ons 
aan onze belofte houden, hebben wij de belofte van de Heer dat we 
'altijd zijn Geest' met ons kunnen hebben. (Zie LV 20:77.) 

Ons lichaam zedelijk rein houden is nog een manier om de Heilige 
Geest bij ons te houden. De apostel Paulus heeft gezegd dat ons 
lichaam een tempel is en dat we het niet moeten verontreinigen. 
(Zie 1 Korintiërs 3:16-17.) De Heilige Geest kan niet in onreine tempels 
verblijven; het is daarom belangrijk dat we ons lichaam in gedachte, 
woord, kleding en daad schoon en rein houden, en zelfs de schijn van 
ongerechtigheid vermijden. Ouderling Meivin J. Ballard heeft gezegd: 
'De Heilige Geest is de gevoeligste geest die ik ken.' (Geciteerd in 
1967-1968 Priesthood Study Course, Deacons Quorum, blz. 70.) Omdat 
Hij zo gevoelig is, kan de Heilige Geest gekwetst worden door wat wij 
als onbelangrijk beschouwen. 

Om de Heilige Geest bij ons te houden, moeten we in harmonie leven 
met de mensen om ons heen. Tegen de Nephieten heeft Christus 
gezegd dat de geest van twisten van de duivel komt. (Zie 3 Nephi 
11:29.) De Heilige Geest kan niet ergens zijn waar verdeeldheid en dis-
harmonie heersen. Daarom zal redetwisten met onze echtgenote of 
ruzie met een boer of zus de Heilige Geest verdrijven. 

De profeet Joseph Smith kon bijvoorbeeld pas inspiratie van de Heer 
ontvangen als hij voor iedereen goede gevoelens koesterde. Op een 
ochtend werd hij boos om iets wat zijn vrouw gedaan had. Later, toen 
hij een deel van het Boek van Mormon probeerde te vertalen, merkte hij 
dat het niet ging. Bezorgd ging hij naar een boomgaard om te bidden 
en kwam daarna naar huis en vroeg Emma om vergeving. Pas toen kon 
hij weer vertalen. (Zie B. H. Roberts, A Comprehensive History of the 
Church, deel 1, blz.131.) 

Wij hebben de Heilige Geest net zo hard nodig als de profeet. We heb-
ben de Heilige Geest nodig voor leiding bij onze taken en vooral om 
ons gezin leiding te kunnen geven. Als onze kinderen iets verkeerds 
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doen, moeten we daarom niet boos worden, maar de Heilige Geest 
vragen hoe we hen kunnen corrigeren. (Zie LV 121:43.) 

• Wat kunnen we doen waardoor de Heilige Geest ervan weerhouden 
wordt onze metgezel te zijn? Wat kunnen we doen om Hem als onze 
metgezel te behouden? 

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: 

'De Heilige Geest zal niet blijven bij iemand die Gods geboden niet wil 
gehoorzamen en onderhouden. (...) In zo iemand kan de geest van de 
Heilige Geest niet binnengaan. 

'Die prachtige gave krijgen we alleen door nederigheid, geloof en ge-
hoorzaamheid. (...) Heeft u er wel eens bij stilgestaan wat een groot 
voorrecht het voor ons is om een van de leden van de Godheid als 
metgezel te hebben? Heeft u het wel eens op die manier bekeken? 
Het is ons voorrecht, als we ons houden aan de geboden die de Heer 
ons gegeven heeft.' (Church News, 4 november 1961, blz. 14.) 

Manieren waarop de Heilige Geest ons helpt 
Als we door onze getrouwheid laten zien dat we de Heilige Geest 
graag als metgezel hebben, helpt Hij ons op de volgende manieren om 
een gelukkiger en beter leven te leiden. 

Hij helpt ons een beter mens te worden 
De Heilige Geest 'inspireert tot deugd, vriendelijkheid, goedheid, 
tederheid, kalmte en naastenliefde'. (Parley P. Pratt, Key to the Science of 
Theology, [1877], blz. 102.) 

Hij laat ons zien wat we moeten doen 
De heilige Geest kan ons helpen bij het nemen van belangrijke beslis-
singen. 

• Lees Leer en Verbonden 6:15 en 8:2. Hoe helpt de Heilige Geest ons 
bij het maken van belangrijke beslissingen? 

Hij geeft ons leiding bij onze taken in de kerk 
Ouderling Franklin D. Richards heeft verteld hoe de Heilige Geest hem 
geleid heeft: 'Broeders en zusters, ik heb de stille, zachte stem of de 
influisteringen van de Geest gehoord, toen ik u raad gaf; toen ik het 
priesterschap op iemand bevestigde; toen ik mensen aanstelde voor 
een functie in de kerk; toen ik zieken zalfde; toen ik mijn getuigenis gaf, 
zowel aan leden als aan niet-leden; toen ik een toespraak hield, en bij 
vele andere gelegenheden.' (Ensign, juli 1973, blz. 117.) 

Hij waarschuwt ons 
Er zijn momenten waarop de Heilige Geest ons waarschuwt voor 
gevaar of verleiding. Ouderling Franklin D. Richards vertelde eens over 
een jonge vader die 'op een nacht wakker werd door een stem die hem 
duidelijk vertelde dat hij op moest staan en naar beneden moest gaan. 
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Hij gaf er gehoor aan en toen hij de keuken binnenkwam, stond er een 
muur in brand. Snel maakte hij zijn gezin wakker en belde de brand-
weer. Met behulp van zijn gezin bestreed hij het vuur en hield het in 
bedwang totdat de brandweerlieden kwamen en het blusten. 

'Het leed voor hem geen twijfel dat die waarschuwing een bewijs was 
van de bescherming die de Heilige Geest kan geven aan degenen die 
leven in harmonie met de Geest.' (Ensign, juli 1973, blz. 117.) 

Hij kan ons troosten 
Een van de functies van de Heilige Geest is die van Trooster in tijden 
van pijn of verdriet. Op zulke momenten kan de Heilige Geest zorgen 
dat we gemoedsrust vinden en inzicht krijgen. Ouderling Franklin D. 
Richards heeft verteld: 'Ik had het voorrecht twee fantastische vrou-
wen, twee hartsvriendinnen te ontmoeten die door een tragisch vlieg-
tuigongeluk hun man verloren hadden. Waren ze wanhopig en in diepe 
rouw? Nee, geenszins. Nog nooit heb ik grotere moed en kracht gezien. 
Zij getuigden dat ze werkelijk de troost van de Geest gevoeld hadden, 
dat (...) ze de zekerheid hadden dat het allemaal goed zou zijn met hen 
en hun gezin als ze in nauw contact bleven met de kerk en de geboden 
van de Heer onderhielden.' (Ensign, juli 1973, blz. 117.) 

• Vertel de klas het volgende verhaal. 

President Heber J. Grant vertelde hoe de Heilige Geest leden van zijn 
gezin kennis en troost bracht. 

'Ongeveer een uur voordat mijn vrouw stierf, liet ik mijn kinderen in 
haar kamer komen en vertelde dat hun moeder stervende was en dat 
ze afscheid moesten nemen. Een van de meisjes, ongeveer twaalf, zei 
tegen mij: "Papa, ik wil niet dat mama doodgaat. Ik ben een half jaar 
met u meegegaan naar het ziekenhuis; (...) [en elke keer] dat mama 
het moeilijk had, heeft u haar gezalfd, ging de pijn over en viel ze rus-
tig in slaap. Ik wil dat u mama de handen oplegt en haar geneest." 

'Ik zei tegen mijn kleine meid dat we allemaal eens moesten sterven, 
en dat ik in mijn hart voelde dat mama's tijd gekomen was. Samen met 
de andere kinderen verliet ze de kamer. 

'Ik knielde naast het bed van mijn vrouw (die toen buiten bewustzijn 
was geraakt) en ik vertelde de Heer dat ik zijn hand erkende in leven, 
in dood, in vreugde, in verdriet, in voor- en tegenspoed. Ik bedankte 
Hem dat ik wist dat mijn vrouw voor eeuwig bij me hoorde. (...) Maar 
ik vertelde de Heer ook dat ik niet de kracht had om aan te zien dat 
door het overlijden van mijn vrouw het geloof van mijn kinderen 
aangetast zou worden (...) en ik [vroeg] de Heer met alle kracht die ik 
bezat, of hij die kleine meid van me wilde laten weten dat het zijn 
bedoeling en zijn wil was dat haar mama stierf. 

'Binnen een uur overleed mijn vrouw en ik riep de kinderen weer. Mijn 
zoontje van ongeveer vijf of zes huilde bittere tranen, en de kleine meid 
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van twaalf nam hem in haar armen en zei: "Niet huilen, Heber; nadat 
we deze kamer uitgingen heeft de stem van de Heer uit de hemel tegen 
me gezegd: 'De dood van jouw mama is de wil van de Heer.'" (...) 

'Ik (...) weet dat God onze gebeden hoort en beantwoordt! [Ik weet] 
dat de heiligen der laatste dagen op momenten van tegenspoed als 
geen ander volk getroost en gezegend worden!' (Gospel Standards, 
samengesteld door G. Homer Durham [1941] blz. 361.) 

Hij getuigt van de waarheid 
Door de Heilige Geest ontvangen we ons getuigenis van het evangelie. 
Zo zal de Heilige Geest ons ook laten weten wanneer onze leiders 
spreken door de macht van de Heilige Geest. Ouderling Henry D. 
Moyle heeft gezegd: 'Wij kunnen alleen weten wanneer de sprekers 
door de Heilige Geest geïnspireerd worden als wijzelf door de Heilige 
Geest geraakt worden. Het is daarom van het grootste belang dat 
de leden van de kerk net zo ijverig zijn in hun geloof als hun leiders.' 
("Revelation: Yesterday and Today", Improvement Era, juni 1962, 
blz. 407.) 

• Laat een broeder die daartoe van tevoren opdracht heeft gekregen, 
vertellen wanneer hij het gezelschap van de Heilige Geest gevoeld 
heeft. 

Tot slot 
De gave van de Heilige Geest is een prachtige zegening die gegeven 
wordt aan wie als lid van de kerk bevestigd is. Als we dusdanig leven 
dat we zijn gezelschap waardig zijn, zal Hij ons helpen onze zending 
op aarde zo goed mogelijk te vervullen. Dat doet Hij door ons te leiden, 
te beschermen, te troosten en ons op elk gebied van ons leven bij te 
staan. 

Opdracht 
Streef in uw dagelijks leven naar het gezelschap van de Heilige Geest. 
Om te weten te komen op welke gebieden u verbetering moet aanbren-
gen om de Heilige Geest steeds als metgezel te hebben, kunt u zich het 
volgende afvragen: 

1. Probeer ik alle geboden te onderhouden? 

2. Bid ik regelmatig? 

3. Hoe toon ik mijn liefde voor de Heiland? 

4. Hoe toon ik mijn liefde voor anderen? 

5. Houd ik mijn gedachten en daden rein? 

6. Bedank ik de Heer voor zijn zegeningen, met inbegrip van de gave 
van de Heilige Geest? 
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Aanvullende teksten 

• Handelingen 5:32 (de Heilige Geest komt bij wie gehoorzaam is) 

• 1 Nephi 10:17-19 (door geloof in Christus krijgen we macht en kennis 
van de Heilige Geest) 

• 2 Nephi 31:13 (we ontvangen de Heilige Geest na geloof, bekering en 
doop) 

• Mozes 6:61 (de macht en de zegeningen van de Heilige Geest) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 21, 'De gave van de Heilige Geest', in het boek 
Evangeliebeginselen. 

2. Vraag iemand uit de klas om tijdens de les te vertellen over een 
ervaring waarbij hij de Heilige Geest heeft gevoeld. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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GEBED EN VASTEN 

Doel: leren hoe we ons gezin en onze quorums door gebed en vasten 
kunnen versterken. 

Inleiding 

• Laat de broeders die daartoe opdracht hebben gekregen, in het 
kort vertellen over de beginselen van vasten en gebed zoals dat in 
het lesboek Evangeliebeginselen wordt behandeld. 

Bidden en vasten kan een zegen zijn voor ons gezin 
Door bidden en vasten kunnen we onszelf en ons gezin versterken. 
Onze gebeden om leiding krijgen meer kracht omdat het vasten de 
ernst van ons gebed benadrukt. Bovendien keren we ons als we vasten 
en bidden, af van wereldse zaken en erkennen we onze afhankelijkheid 
van de Heer. Zo openen we ons hart om te weten te komen wat God 
van ons en ons gezin wil. 

Door bidden en vasten zijn we ook beter in staat het priesterschap 
doeltreffend te gebruiken. Zowel wijzelf als anderen worden gezegend 
als wij begrijpen dat de macht van het priesterschap alleen gebruikt 
kan worden als we de beginselen van rechtschapenheid toepassen. 
(Zie LV 121:34-36.) 

• Toon visueel hulpmiddel 31-a: 'Door te vasten en te bidden kan een 
priesterschapsdrager de zieken doeltreffender zalven en zegenen.' 

In het volgende verhaal wordt verteld hoe een priesterschapsdrager 
te weten kwam hoeveel kracht er uitgaat van vasten en gebed bij de 
uitoefening van het priesterschap: 

Toen het zoontje van Jaap en Inge ernstig ziek werd, constateerden de 
doktoren een ruggenmergontsteking. Ze vertelden de ouders dat hun 
zoontje zou sterven, of lichamelijk en geestelijk gehandicapt zou zijn. 
Als Melchizedeks-priesterschapsdrager besloot Jaap zijn zoon een zal-
ving te geven. Terwijl hij zich klaarmaakte om de zalving verzegelen, 
realiseerde hij zich dat hij niet wist wat de Heer wilde. En daarom gaf 
hij de jongen alleen een zegen dat hij zich rustig zou voelen. 
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31-a: Door te vasten en te bidden kan een priesterschapsdrager 
de zieken doeltreffender zalven en zegenen. 
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Na de zalving gingen Jaap en Inge vasten om de wil van de Heer te 
weten te komen en die te kunnen aanvaarden. Toen ze gevast hadden, 
waren Jaap en Inge in staat om de wil van de Heer te aanvaarden. Jaap 
gaf zijn zoon nog een zegen. Deze keer fluisterde de Geest hem toe in 
die zegen tegen het kind te zeggen dat het volledig zou genezen. Hun 
zoon genas, en drie dagen later namen ze hem mee naar huis. 

• In welk opzicht zouden Jaap en Inge ook steun hebben gehad aan 
hun vasten als ze een ander antwoord op hun gebed hadden gekre-
gen? 

Door bidden en vasten ons gezin onderwijzen en sterken 
Als ouders behoren we altijd te bidden om te weten te komen wat onze 
kinderen nodig hebben en hoe we in die behoeften kunnen voorzien. 
Als een van onze kinderen bijvoorbeeld met een bepaald probleem 
te kampen heeft, kunnen we hem of haar in ons gezinsgebed noemen. 
We moeten echter zorgen dat we dat altijd op een positieve manier 
doen. Een vader bad eens met deze woorden voor zijn zoon: 
'[Hemelse] Vader, we weten dat Jan echt zijn best doet om zijn drift in 
bedwang te houden. We zijn dankbaar dat we hem vooruitgang zien 
maken en voor uw hulp en steun aan onze zoon. Blijf hem en ons alstu-
blieft zegenen, opdat we zijn boosheid niet zullen uitlokken maar in 
plaats daarvan laten zien dat we van hem houden en bereid zijn hem te 
helpen.' (Marian P. Sorensen, "Teaching Children through Prayer", 
Ensign, mei 1973, blz. 34.) 

• Waarom zou zo'n gebed een jongeman helpen zijn probleem te over-
winnen? 

Ouderling M. Russell Ballard heeft verteld over een gebeurtenis met 
zijn vijfjarige zoon, die bang was om naar school te gaan. Toen hij zag 
dat zijn zoon bang was, zei hij: 'Craig, je hebt een Vriend die altijd bij je 
is. Laten we samen knielen en Hem vragen of Hij jou wil helpen.' 
(Ensign, november 1976, blz. 87-88.) 

Met het hele gezin vasten en bidden kan veel kracht en eenheid tot 
gevolg hebben, zoals in het volgende verhaal: 

Arthur was een jongeman die een oproep had gekregen om voor de 
Heer in het buitenland op zending te gaan. Hij wilde graag, maar toen 
hij de taal ging bestuderen, maakte hij zich veel zorgen omdat hij die 
taal niet onder de knie kreeg. 

Toen de vader van Arthur dat hoorde, riep hij het hele gezin bij elkaar. 
Hij vroeg of ze wilden vasten en bidden dat Arthur zijn probleem zou 
overwinnen en een goede zending zou vervullen. 

• Waarom zou zoiets onze kinderen versterken? Waarom wordt een 
gezin door vasten en bidden meer een eenheid? Lees 3 Nephi 18:21. 
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Het werk van de Heer volbrengen door vasten en bidden 
Een man kwam bij Jezus, knielde voor hem neer en zei: 

'Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er 
slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het 
water. 

'En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet 
kunnen genezen.' 

De Heer wierp de duivel onmiddellijk uit. De discipelen kwamen naar 
Jezus en vroegen: 'Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?' 
Jezus zei dat het door hun ongeloof kwam en voegde eraan toe: 
'Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.' (Zie Matteüs 
17:14-21.) 

In het volgende verhaal vertelt ouderling Matthew Cowley over een 
bisschop die begreep hoe noodzakelijk vasten en bidden is: 

'[Een rijke, jonge bisschop in Honolulu] kreeg op een dag een telefoon-
tje van het Queen's Hospital of hij een jongen die polio had een zalving 
wilde komen geven. Het telefoontje kwam van een inheemse zuster. Hij 
was haar bisschop, en ze zei: "Bisschop, kom, mijn jongen heeft polio 
gekregen. Wilt u hierheen komen en hem een zalving geven?" Ze 
wachtte de hele dag op hem, en de bisschop kwam niet opdagen. De 
hele nacht kwam hij niet opdagen. De volgende ochtend ook niet, maar 
vroeg in de middag kwam hij. Ze ging tegen hem tekeer. Ze gooide 
hem alles wat ze maar kon bedenken voor de voeten. "U bent mijn bis-
schop, ik bel u op en zeg dat mijn jongen polio heeft gekregen. En u 
bent uw eigen baas, u heeft auto's; u heeft een schitterend jacht; u heeft 
alles wat uw hartje begeert; u heeft de tijd aan uzelf en u komt niet 
opdagen. U komt pas na een hele dag.' Toen ze klaar was en niets meer 
kon bedenken, glimlachte hij en zei: "Nadat ik gisteren de hoorn had 
opgehangen, ben ik begonnen met vasten, en ik heb een dag en een 
nacht gevast en gebeden. Nu ben ik klaar om uw jongen te zalven." Om 
vijf uur die middag werd de jongen geheel genezen uit het ziekenhuis 
ontslagen. "Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten." 

'Ik betwijfel sterk of dat gebeurd zou zijn als hij er de dag daarvoor 
heen was gegaan. Ik denk dat het gebed en dat vasten nodig waren. 
Ik denk dus dat wij, die dit priesterschap dragen, dat niet genoeg doen. 
We moeten in conditie blijven, we moeten met het priesterschap 
dat we hebben, blijven oefenen, dan zijn we altijd voorbereid als we 
als priesterschapsdrager een zegen of een zalving moeten geven.' 
(.Matthew Cowley Speaks, blz. 150.) 

Het is niet altijd nodig om zo lang te wachten met het zalven van een 
zieke, maar wel moeten we, voordat we een priesterschapsverordening 
verrichten, altijd proberen inspiratie van de Heer te ontvangen. 
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• Waarom is het belangrijk dat we geestelijk voorbereid zijn als we 
priesterschapsverordeningen verrichten ? 

Zoals priesterschapsdragers zich moeten voorbereiden op het verrich-
ten van verordeningen, moeten degenen die een zegen vragen en hun 
huisgenoten zich ook voorbereiden op het ontvangen van de verorde-
ningen. Ouderling Matthew Cowley heeft verteld hoe de ouders van 
een kind vasten en gebed gebruikten om zichzelf en hun kind op een 
zalving voor te bereiden. 

'Iets meer dan een jaar geleden droeg een echtpaar een kleine jongen 
mijn kantoor binnen. De vader zei tegen mij: "Mijn vrouw en ik hebben 
twee dagen gevast en we hebben onze kleine jongen hier gebracht voor 
een zalving. We zijn naar u toegestuurd." 

'Ik zei: "Wat is er met hem aan de hand?" 

'Ze vertelden dat hij blind, doof en stom geboren was, geen spiercoör-
dinatie had en zelfs toen hij vijf was nog niet kon kruipen. Ik zei bij 
mezelf: Dit is het. "Dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bid-
den." Ik geloofde onvoorwaardelijk in het vasten en de gebeden van 
die ouders. Ik zalfde het kind en een paar weken later kreeg ik een 
brief: "Broeder Cowley, u moest onze jongen nu eens zien. Hij kruipt. 
Als we een bal over de vloer rollen, kruipt hij er op handen en voeten 
achteraan. Hij kan zien. Als we boven zijn hoofd in onze handen klap-
pen, springt hij op. Hij kan horen." De medische wetenschap had het 
opgegeven. God had het overgenomen.' (Matthew Cowley, Miracles, 
Brigham Young University Speeches of the Year [18 februari 1953], 
blz. 8.) 

Veel zendelingen hebben ontdekt hoeveel zegeningen er voortvloeien 
uit samen vasten en bidden. President Ezra Taft Benson vertelt wat hij 
als zendeling heeft meegemaakt toen hij met zijn collega samen gevast 
en gebeden had: 

'Uit eigen ervaring ken ik de uitwerking en de kracht van gebed. Toen 
ik in 1922 als jonge zendeling in Noord-Engeland was, werd het verzet 
tegen de kerk heel sterk. Het verzet werd zo sterk dat de zendingspre-
sident ons vroeg op te houden met alle bijeenkomsten op straat, en in 
sommige gevallen werd ook het langs de deuren gaan stopgezet. 

'Mijn collega en ik waren uitgenodigd om in South Shields in de avond-
maalsdienst te komen spreken. In de uitnodiging stond: "We weten 
zeker dat we het kleine kerkgebouw kunnen vullen. Veel mensen hier 
hechten geen geloof aan de leugens die er over ons gepubliceerd wor-
den. We weten zeker dat we, als u komt, een prachtige dienst zullen 
hebben." We gingen op de uitnodiging in. 

'We vastten en baden oprecht en gingen naar de dienst. Mijn collega 
was van plan om het over de eerste beginselen te hebben. Ik had veel 
gestudeerd om me voor te bereiden op een toespraak over de afval. 
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Er heerste een wonderbaarlijke geest in de dienst. Mijn collega sprak als 
eerste en gaf een inspirerende boodschap. Ik reageerde en sprak met 
een vrijheid die ik nooit eerder in mijn leven ervaren had. Toen ik ging 
zitten, besefte ik dat ik het helemaal niet over de afval had gehad. Ik 
had gesproken over de profeet Joseph Smith en mijn getuigenis gege-
ven over zijn goddelijke zending en dat het Boek van Mormon waar 
was. Na de dienst kwamen diverse mensen, onder wie een aantal niet-
leden, naar voren en zeiden: "Vandaag hebben we een getuigenis ont-
vangen dat het evangelie waarin jullie onderwijzen, waar is. We zijn nu 
klaar om ons te laten dopen." 

'Dat was een antwoord op ons vasten en gebed, want we hadden gebe-
den dat we alleen zouden zeggen wat het hart van vrienden en onder-
zoekers zou raken.' ('Prayer', Ensign, mei 1977, blz. 33-34.) 

Tot slot 
Nog veel vaker kunnen we door vasten en gebed het werk van de Heer 
beter ten uitvoer brengen. We kunnen bijvoorbeeld vasten en bidden 
voor de gezinnen waar we op huisonderwijs gaan. We kunnen ook als 
quorum vasten en bidden voor een van onze quorumleden of zijn 
gezin. 

Door bidden en vasten kunnen we gezegend worden op stoffelijk 
gebied en toenemen in geloof en geestelijke kracht. Die kracht hebben 
we nodig als we ons werk goed willen doen en om onszelf en anderen 
te sterken. 

Opdrachten 
Stel vast voor welke zaken u in uw persoonlijk leven en in uw gezin 
moet vasten en bidden. Denk ook na over de behoeften van uw mede-
quorumleden. Neem u voor om voor een van die doelen te bidden en te 
vasten. 

Aanvullende teksten 
Gebed 

• Matteüs 6:5-15 (de Heiland legt uit hoe we behoren te bidden) 

• Lucas 18:1-14 (we behoren te volharden in gebed) 

• 2 Nephi 32:8-9 (we behoren te bidden voordat we het werk van de 
Heer gaan doen) 

• Alma 34:17-28 (we behoren te bidden over alles wat we doen) 

• Moroni 10:3-5 (door gebed kunnen we de waarheid van alle dingen 
te weten komen) 

• Leer en Verbonden 19:28 (we behoren zowel in het openbaar als in 
het verborgene te bidden) 
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• Leer en Verbonden 88:119 (we behoren een huis van gebed en vasten 
te vestigen) 

Vasten 

• Exodus 34:27-28 (Mozes vastte voordat hij een openbaring van God 
ontving) 

• Lucas 2:36-37 (Anna diende God door te vasten en te bidden) 

• Handelingen 13:2-3 (door te vasten kunnen we inspiratie van de 
Heilige Geest ontvangen) 

• Mosiah 27:23 (Alma genas doordat anderen voor hem hadden gevast 
en gebeden) 

• Alma 6:6 (de Nephieten vastten en baden voor degenen die God niet 
kenden) 

• Alma 17:9 (zendelingen vastten en baden om de Geest) 

• Alma 45:1 (bidden en vasten is een manier om God te bedanken) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Lees hoofdstuk 8, 'Tot onze hemelse Vader bidden' in het lesboek 
Evangeliebeginselen. Geef iemand uit de klas opdracht om die les in 
drie minuten samen te vatten. 

2. Lees hoofdstuk 25, 'Vasten' in het lesboek Evangeliebeginselen. Geef 
iemand uit de klas opdracht om die les in drie minuten samen te 
vatten. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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Doel: leren hoe we ons gezin eerbied kunnen bijbrengen en zelf 
eerbiediger kunnen worden 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 32-a: 'Door eerbiedig te zijn in de kerk 
tonen we liefde en respect voor God'. 

Het volgende is door president Spencer W. Kimball voor de leden van 
de kerk geschreven: 

'We zijn een rijk gezegend volk. De Heer heeft ons alles gegeven: 
het evangelie van Jezus Christus, het licht, het priesterschap, de macht, 
de beloften, de verbonden, de tempels, onze gezinnen, de waarheid. 
Wij zouden het gelukkigste volk op aarde moeten zijn. We zouden ook 
het eerbiedigste volk moeten zijn, maar ik denk dat we wat dat betreft 
allemaal onszelf onder de loep moeten nemen. Zijn wij een eerbiedig 
volk? Geven we door wat we thuis en in de kerk doen, blijk van eerbied 
voor onze Schepper? 

Dat vragen we ons wel eens af. We wonen avondmaalsdiensten en con-
ferenties bij waar kinderen zomaar door de gangpaden lopen. We zien 
volwassenen die tijdens de dienst met hun buren praten, ingedom-
melde mensen, en jonge mensen die in de hal met elkaar staan te pra-
ten. We zien gezinnen die te laat komen en luidruchtig hun plaats inne-
men, en groepen die na de dienst in de kapel luidruchtige gesprekken 
voeren. 

'Onze gedachten gaan dan naar onderzoekers, vrienden en degenen die 
een broos getuigenis hebben of net een getuigenis ontwikkelen. Zijn 
onze bijeenkomsten de krachtige zendingsmiddelen die ze kunnen zijn, 
waar de Geest van de Heer regeert en tot de harten doordringt? Of 
moeten we om de Geest te voelen eerst vele onnodige, afleidende facto-
ren uitschakelen? 

'Laten we het begrip eerbied eens nader bekijken, niet alleen wat betreft 
de betekenis en het belang ervan in het leven van heiligen der laatste 
dagen, maar ook naar mogelijke manieren waarop we onze kinderen 
eerbied kunnen bijbrengen en zelf eerbiediger kunnen worden. 
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32-a: Door eerbiedig te zijn in de kerk tonen we liefde en respect voor God. 
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"De betekenis van eerbied en het belang ervan 

'Eerbied is wel gedefinieerd als een "gevoel of houding van diep 
respect, liefde en ontzag voor iets wat heilig is." Toewijding aan God 
is nog een manier om de betekenis van eerbied te omschrijven. 

'Veel leiders van onze kerk hebben gezegd dat eerbied een van de 
waardevolste eigenschappen van de ziel is, en daarbij hebben ze aan-
gegeven dat daarin oprecht geloof in God en zijn rechtvaardigheid 
besloten liggen, een hoge beschaving en liefde voor de mooie dingen 
in het leven. 

'Eerbied voor God 
'In hedendaagse openbaring heeft de Heer ons inzicht gegeven in de 
betekenis en het belang van eerbied. 

'In een daarvan wordt aangegeven dat eerbied voor de Vader en de 
Zoon een belangrijke kwaliteit of eigenschap is van degenen die het 
celestiale koninkrijk bereiken. In afdeling 76 van de Leer en Verbonden 
die we kennen als "Het visioen", een openbaring die Joseph Smith en 
Sidney Rigdon ontvingen in februari 1832, vinden we: 

'"En aldus zagen wij de heerlijkheid van de celestialen, die in alle din-
gen overtreft - waar God, namelijk de Vader, voor eeuwig op zijn 
troon regeert. 

'"Voor wiens troon alle dingen zich in ootmoedige eerbied buigen, en 
Hem voor eeuwig heerlijkheid geven. 

'"Zij die in zijn tegenwoordigheid wonen, vormen de kerk van de 
Eerstgeborene; en zij zien zoals zij worden gezien, en zij kennen zoals 
zij worden gekend, omdat zij van zijn volheid en van zijn genade heb-
ben ontvangen. 

'"En Hij maakt hen gelijk in macht en in kracht en in heerschappij" 
(LV 76:92-95). 

'Eerbied voor de naam van de Godheid 
'In een andere hedendaagse openbaring wordt gezegd dat we de naam 
van de Godheid met eerbied moeten gebruiken; gezegd is ook dat we 
de naam van de Vader niet mogen misbruiken, en dat we zelfs veelvul-
dig gebruik ervan moeten vermijden. (Zie LV 107:2-4.) 

'We behoren eraan te denken dat een van de tien geboden luidt: 

'Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want 
de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt' 
(Exodus 20:7). 

'Het ziet ernaar uit dat eerbied voor God en zijn naam een van de 
belangrijkste eigenschappen is die we kunnen ontwikkelen.' (We Should 
Be a Reverent People [brochure, 1976], blz. 1-2.) 
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• Hoe kunnen we nog meer laten zien dat we God eerbiedigen? 

'Eerbied voor het huis des Heren' 
'Over nog een aspect van buitengewoon groot belang heeft de Heer 
door hedendaagse openbaring gezegd dat we eerbied moeten hebben 
voor zijn heilig huis. In de belangrijke openbaring die Joseph Smith 
ontving en die we kennen als het inwijdingsgebed voor de Kirtland-
tempel, werd aangegeven dat het, net als alle andere heilige tempels 
die voor de Heer gebouwd worden, een plaats van diepe eerbied voor 
Hem moest zijn. (Zie LV 109:13,16-21.) 
'Wat gezegd wordt over de heilige tempels van de kerk, gaat letterlijk 
ook op voor elk 'huis van de Heer', of dat nu een kerkgebouw is of een 
andere plaats waar de heiligen voor een eredienst samenkomen, en in 
feite voor elk huis van heiligen der laatste dagen. 

'Eerbied brengt geluk met zich mee 
'Zoals dat het geval is met de andere evangeliebeginselen, leidt ook eer-
bied tot meer vreugde. We moeten ons realiseren dat eerbied geen som-
ber, tijdelijk gedrag is dat we ons op zondag aanmeten. Echte eerbied 
leidt tot geluk, tot liefde, respect, dankbaarheid en achting voor God. 
Het is een deugd die onderdeel van onze levenswijze behoort te zijn. 
In feite zouden heiligen der laatste dagen het eerbiedigste volk op aarde 
moeten zijn. 

'Eerbied in het gezin 
'Waar begint eerbied en hoe kunnen we dat ontwikkelen? 

'Het gezin is de sleutel tot eerbied, zoals het de sleutel is tot elke andere 
goddelijke deugd. 

'Ik wil met nadruk zeggen hoe belangrijk het is dat we kinderen leren 
bidden Tijdens het persoonlijke gebed en het gezinsgebed leren de kin-
deren dat ze hun hoofd moeten buigen, hun armen over elkaar moeten 
doen en hun ogen moeten sluiten als we met onze Vader in de hemel 
praten. Gedrag dat thuis wordt geleerd bepaalt het gedrag in de kerk. 
Een kind dat thuis heeft leren bidden, begrijpt al gauw dat het tijdens 
gebeden in de kerk rustig en stil moet zijn. 

'Zo weten kinderen, als de gezinsavond onderdeel is van het huiselijk 
leven, dat er bepaalde momenten zijn, niet alleen in de kerk maar ook 
thuis, waarop we over onze hemelse Vader leren en iedereen zich zo 
goed mogelijk moet gedragen. 

'Kinderen houden bijzonder veel van muziek. Lofzangen die vaak in de 
kerk gezongen worden, kunnen ook thuis bekend worden. Vooral 
kleine kinderen hebben er baat bij als de ouders hun thuis eenvoudige 
lofzangen aanleren. Zo zullen onze kinderen zich erop verheugen om 
tijdens de avondmaalsdienst en andere bijeenkomsten mee te zingen.' 
(We Should Be a Reverent People [brochure, 1976], blz. 2-3.) 

240 



Les 24 

• Welke manieren heeft u gevonden om de eerbied in uw gezin te 
verbeteren? 

'Eerbied in de kerk 
'Natuurlijk behoren ouders met hun kinderen de bijeenkomsten op 
zondag bij te wonen. 

'Vader en moeder behoren samen te zorgen dat de voorbereiding op 
een bijeenkomst in de kerk een prettige gezinsaangelegenheid is. De 
kinderen op het laatste nippertje bij elkaar roepen, aankleden en 
gehaast naar de kerk gaan, doet ernstig afbreuk aan de eerbied. 

'Als een gezin vervalt tot een dergelijk patroon, komen ze vaak te laat 
in de kerk, vallen er vaak boze woorden, worden gevoelens gekwetst, 
en zijn de kinderen vaak van streek en ongedurig tijdens de dienst. 
Hoeveel eerbiediger is een gezin waar men zich ruim van tevoren 
klaarmaakt, ruim op tijd in de kerk komt, samen gaat zitten luisteren 
naar het voorspel en wereldse aangelegenheden uit het hoofd zet. 

'Voor ouders met kleine kinderen is het moeilijk om de bijeenkomsten 
aantrekkelijk voor ze te maken en te voorkomen dat ze storende activi-
teiten ontwikkelen. Doorzettingsvermogen, vastberadenheid en voor-
bereiding in het gezin zijn belangrijke ingrediënten voor succes. Als 
jonge ouders niet weten hoe ze hun kinderen in de kerk moeten aan-
pakken, kunnen ze raad vragen aan een meer ervaren echtpaar in de 
wijk. 

'Vaak hebben leden van de kerk de neiging om voor en na de dienst in 
groepjes bij elkaar te gaan staan en een praatje te maken. Schijnbaar 
gebrek aan eerbied is vaak te wijten aan het feit dat we een vriendelijk 
volk zijn en dat de zondag een goede tijd is om elkaar te spreken, an-
deren te begeleiden en nieuwe mensen te ontmoeten. Ouders behoren 
hun gezin het voorbeeld te geven door voor of na de dienst hun ge-
sprekken in de hal te voeren of ergens anders buiten de kapel. Na een 
dienst kunnen ouders de sfeer van de dienst meenemen naar huis door 
thuis een gedachte, een lofzang of een ander positief aspect van de 
dienst te bespreken. 

'Proberen eerbiediger te worden 
'We hebben het belang van eerbied besproken en gezien wat het bete-
kent. We hebben ook diverse aanwijzingen gegeven hoe we thuis en 
in de kerk de eerbied kunnen bevorderen. Er zal echter pas echt een 
verbetering in het gedrag optreden als de plaatselijke leiders en de 
gezinnen zich samen inspannen om dat wat de eerbied in de weg staat, 
te overwinnen. Wij stellen ons voor dat men in de hele kerk probeert 
eerbiediger te worden. (...) 

'Echte eerbied is een onmisbare hoedanigheid, maar in de wereld 
verdwijnt het snel omdat het kwaad steeds meer invloed krijgt. Wij 
kunnen ons niet voorstellen hoeveel kracht ten goede wij kunnen uit-
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oefenen als de miljoenen leden van Christus' ware kerk het voorbeeld 
geven van eerbiedig gedrag. We kunnen ons niet voorstellen hoeveel 
meer mensenlevens we dan kunnen beïnvloeden. En wat misschien 
nog belangrijker is: we kunnen niet voorzien hoezeer we ons eigen 
gezin in geestelijk opzicht kunnen beïnvloeden als we het eerbiedige 
volk worden dat we, zoals we wel weten, behoren te zijn. Ik bid dat 
wij eraan zullen werken om meer eerbied te ontwikkelen.' (We Should 
Be a Reverent People [brochure, 1976], blz. 3-4.) 

• Hoe kunnen ouders zorgen dat hun kinderen de diensten in de kerk 
fijn gaan vinden en eerbiediger zijn? Als de klas gereageerd heeft, 
laat u iemand de volgende ideeën voorlezen: 

'Ideeën voor ouders die hun kinderen eerbied willen bijbrengen 
'Ouders kunnen zorgen dat hun kinderen de diensten fijn vinden door: 

'1. Met hun kinderen de zondagsschool en de avondmaalsdienst bij te 
wonen. 

'2. Te zorgen dat de voorbereiding op de diensten prettig en niet 
gehaast verloopt. 

'3. Vijf of tien minuten vóór aanvang van de dienst binnen te zijn. 

'4. Als gezin bij elkaar te gaan zitten. 

'5. Na afloop een toespraak, boodschap, muzikaal nummer of een 
ander onderdeel van de dienst te bespreken.' (Spencer W. Kimball, 
We Shoidd Be a Reverent People [brochure, 1976], blz. 4.) 

• Hoe kunnen we kleine kinderen eerbied bijbrengen? Als de klas 
gereageerd heeft, laat u iemand de volgende ideeën voorlezen: 

'Ouders met kleine kinderen kunnen proberen -

'1. De kinderen te laten begrijpen wat er gebeurt. 

'Jonge kinderen kunnen zichzelf stilletjes bezighouden met een kleur-
boek of iets dergelijks, maar het is belangrijk dat we zorgen dat ze 
zoveel mogelijk begrijpen wat er in de dienst gebeurt. Door af en toe 
fluisterend te vertellen wat er over de wijk gezegd wordt of wat de 
spreker bedoelt, kan het kind begrijpen wat er gebeurt. Een vader zou 
bijvoorbeeld kunnen fluisteren: 'Dat is Gerards vader. Hij heeft het 
over pioniers.' 

'2. De aandacht op de liederen te richten. 

'Zingen kan voor kinderen een van de fijnste onderdelen van de dienst 
zijn. Moedig de belangstelling van het kind aan door thuis eenvoudige 
lofzangen te zingen en aan te leren. De dirigent of dirigente van de wijk 
kan u misschien een lijstje geven van de lofzangen die de komende tijd 
gezongen zullen worden. 
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'3. Moedig gedrag aan dat thuis, in het jeugdwerk en in de zondags-
school wordt aangeleerd. 

'Zorg dat de kinderen als er gebeden wordt hun armen over elkaar 
doen en hun hoofd buigen, en stilzitten tijdens de dienst. Kinderen 
moeten begrijpen dat ze tijdens de dienst niet in de gangpaden kunnen 
spelen en de kapel in en uit kunnen lopen. 

'4. Geef het goede voorbeeld. 

'Geef het voorbeeld door belangstelling voor de dienst te tonen, door 
alleen fluisterend te praten als dat nodig is, en de kinderen aan te moe-
digen dat ook te doen. 

'5. Zorg dat kinderen klaar zijn voor de dienst. 

'Naar het toilet gaan en water drinken doen ze voordat de dienst 
begint.' (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People [brochure, 
1976], blz. 4-5.) 

Tot slot 
Als we eerbiedig zijn, tonen we onze liefde en respect voor onze 
hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Als wij een eerbiedige 
houding ontwikkelen, kunnen we meer vreugde in het leven vinden 
en in de leringen van het evangelie van Jezus Christus. 

Opdracht 
Maak een lijstje van de dingen die u kunt doen om zelf eerbiediger te 
worden en te zorgen dat anderen, vooral uw gezinsleden, eerbiediger 
worden. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of schrijf de tekst op 
het bord. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om bepaalde, door u gekozen 
onderdelen van de les te presenteren. 
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NAASTENLIEFDE EN 
DIENSTBAARHEID 

L e s 3 3 

Doel: leren hoe belangrijk christelijke naastenliefde en dienstbaarheid zijn 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 33-a: 'Christus is het grote voorbeeld van 
liefde'. 

Jezus Christus houdt van iedereen. Hij kan volmaakt liefhebben. Zijn 
liefde is zo volledig, dat er in de Schriften vermeld wordt dat Hij liefde is 
(1 Johannes 4:7-12). Christus toont zijn liefde door wat Hij voor de mens-
heid gedaan heeft. 

Als priesterschapsdragers hebben we de taak om op Christus te gaan lij-
ken. Maar daarvoor moeten we leren liefhebben en dienen zoals Hij dat 
heeft gedaan. Bisschop H. Burke Peterson heeft gezegd: 'In een wereld en 
een samenleving waarin Satan de venijnigste aanvallen doet die hij ooit 
op de menskinderen gedaan heeft, hebben we geen beter wapen dan zui-
vere, onbaatzuchtige, christelijke liefde.' (Ensign, mei 1977, blz. 69.) 

Liefhebben is een gebod 
Op een dag, toen Christus de mensen toesprak, vroeg een van de schrift-
geleerden: 'Welk gebod is het eerste van alle?' Jezus antwoordde: 'Het 
eerste is: (...) Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en 
uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. 

'Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander 
gebod, groter dan deze, bestaat niet' (Marcus 12:28-31.) 

• Waarom zijn die twee geboden belangrijker dan alle andere geboden? 
(Als we God liefhebben, zullen we proberen alle geboden die Hij gege-
ven heeft, te onderhouden. Als we van anderen houden, zullen we hen 
behandelen zoals ons dat door het evangelie geleerd wordt.) 

De Heiland heeft een groot deel van zijn leven besteed aan lessen over de 
liefde. Soms wordt zijn evangelie 'het evangelie van de liefde' genoemd. 
Hij heeft gezegd dat we alleen zijn discipelen zijn als we anderen lief-
hebben. (Zie Johannes 13:35.) Hij heeft uitgelegd dat we zelfs van onze 
vijanden moeten houden. (Zie Matteüs 5:43-44.) Slechts een paar uur 
voor zijn kruisiging heeft Jezus nog gezegd: 'Een nieuw gebod geef Ik u, 
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33-a: Christus is het grote voorbeeld van liefde. 
(Carl Bloch, Het laatste avondmaal. Met toestemming van het Nationaal Historisch 

Museum in Kasteel Frederiksborg in Hill erod.) 
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dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander 
liefhebt' (Johannes 13:34). 

President N. Eldon Tanner heeft, om het belang van het gebod van de 
liefde te benadrukken, gezegd: 'De enige slagzin die we nodig hebben 
om gelukkig te zijn (...) is: Houd van elkaar - drie eenvoudige woor-
den.' (Improvement Era, juni 1967, blz. 29.) 

Naastenliefde, de reine liefde van Christus 

• Laat iemand uit de klas Moroni 7:45-47 voorlezen. Wat is naasten-
liefde? 

Ouderling Mark E. Petersen heeft naastenliefde uitgelegd als 'de reine 
liefde van Christus waardoor we zowel van God als van onze naasten 
kunnen houden.' (Ensign, mei 1977, blz. 75.) In het volgende verhaal, ver-
teld door ouderling Marion D. Hanks, kunnen we zien hoe een vader zijn 
dochter leerde hoe ze naastenliefde kon ontwikkelen en tonen. 

'Ik moet denken aan een bijzondere vrouw die met een ernstig gehandi-
capt lichaam geboren was. (...) [Ze] vertelde over een gebeurtenis in haar 
jeugd. Speelkameraadjes hadden haar uitgescholden, wat (...) haar kwet-
ste en waardoor ze moest huilen. Toen ze thuis kwam, nam haar vader 
haar op schoot in zijn grote, sterke armen en huilde met haar mee toen 
hij haar uitlegde dat (...) haar leven door [die gebeurtenis] productief en 
gelukkig kon worden. "Lieverd," zei hij, (...) "wat die kinderen over jou 
zeiden is waar, maar niet eerlijk en niet aardig. Je hebt een bochel en nog 
een aantal andere ernstige problemen. Maar dat is jouw schuld niet. Het 
is ook niet de schuld van je ouders of van onze hemelse Vader. (...) Als jij 
je hele leven probeert om eerlijker en aardiger voor anderen te zijn dan 
sommigen van hen af en toe voor jou, zul je gelukkig zijn en een vol-
waardig en zinvol leven leiden.'" (Ensign, november 1976, blz. 32.) 

• Wat kunnen we volgens dit verhaal doen om menslievender te wor-
den? Laat iemand uit de klas 1 Korintiërs 13:1 voorlezen. Waarom is 
het zo belangrijk dat we naastenliefde hebben? 

Ouderling Theodore M. Burton heeft uitgelegd: 'Naastenliefde is (...) 
zoveel van anderen houden dat we bereid zijn hun een deel van onszelf 
te geven. (...) Het is gemakkelijk om "ik hou van je" te zeggen. Maar we 
moeten niet alleen zeggen dat we van iemand houden; we moeten het 
bewijzen door onze daden. Als liefde niet getoond wordt, is het slechts 
een rinkelend cimbaal of een oorverdovende roffel op een trommel die 
de ziel geen vertroosting brengt.' ("If I Have Not Love", Instructor, juni 
1970, blz. 201.) 

• Laat de klas nadenken over de vraag wanneer ze in de gelegenheid 
zijn om anderen naastenliefde te tonen. 

Als we naastenliefde beoefenen, zullen we een gelukkig, zinvol leven 
leiden. Als we geen naastenliefde ontwikkelen, zijn we 'als slakken die 
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de smelters wegwerpen (omdat ze waardeloos zijn) en onder de voeten 
van mensen worden vertreden' (Alma 34:29). 

Christelijk dienstbetoon 
We tonen onze liefde voor onze hemelse Vader en voor zijn kinderen 
door onze naasten te helpen. President Harold B. Lee heeft verteld dat hij 
op een avond iets te zien kreeg 'wat een visioen moet zijn geweest' 
waarin hem gezegd werd: 'Als u God wilt liefhebben, moet u van men-
sen leren houden en hen dienen. Dat is de manier om uw liefde voor 
God te tonen.' (Stand Ye in Holy Places, biz. 189.) 

Christelijk dienstbetoon is oprechte en vaak belangeloze hulp aan ie-
mand in nood. Het kan ongevraagd en onplezierig zijn en veel inspan-
ning van onze kant vereisen. Het kan nodig zijn op een voor ons ongun-
stig moment. Maar ongeacht hoe we het geven, we doen het gewoon 
omdat we van onze hemelse Vader en zijn kinderen houden. 

• Waarom moeten we anderen helpen? Wie kunnen we helpen? 

We behoren iedereen die in nood verkeert naar vermogen te helpen. Maar 
ouderling Thomas S. Monson heeft gezegd dat sommigen onze hulp 
harder nodig hebben dan anderen: 'Degenen die ziek of vermoeid zijn, 
honger of kou lijden, die gewond, eenzaam of oud zijn, de zwerver -
allemaal schreeuwen ze om onze hulp.' (Ensign, mei 1977, blz. 73.) Uit het 
volgende verhaal blijkt hoe een jongeman erachter kwam hoe belangrijk 
dienstbetoon is. 

Na de avondmaalsdienst liet de bisschop Steve voor een gesprek in zijn 
kantoor komen. 'Daar zal je het hebben', dacht Steve. 'Ik word de nieuwe 
president van het lerarenquorum. Te gek! De hele wijk zal me feliciteren. 
Wat zal m'n moeder trots zijn!' 

'Steve, we hebben een taak voor je', zei de bisschop. 'Het is een bijzon-
dere taak. We maken ons zorgen over Hasty McFarland. Hij heeft een 
vriend nodig. Hij is geen lid van de kerk, maar God houdt van alle men-
sen, en wij hebben het voorrecht dat we die liefde mogen tonen.' 

Steve stond perplex. In gedachten ging hij twee weken terug, toen hij en 
zijn vrienden de oude man voor gek hadden gezet met spotversjes en 
grappen over hem. Teleurgesteld en met een schuldgevoel hoorde hij de 
bisschop zeggen: 'Ik wil graag dat je twee of drie keer per week naar 
hem toe gaat. Als deze taak te zwaar voor je is, mag je dat gerust zeg-
gen.' 

Steve zuchtte en zei dat hij het zou doen. De bisschop gaf hem nog meer 
instructies. 'Je kunt hout hakken voor de haard en zorgen voor voedsel 
en dekens - alles wat hij maar nodig heeft. Wees een vriend voor hem. 
Je vader is hiervan op de hoogte en hij heeft gezegd dat hij je zou helpen. 
Onze hemelse Vader zal je ook helpen.' 

Steve was vijftien en hij kon best bedenken wat hij liever deed - voetbal-
len, vissen, of met zijn vrienden spelen. Maar hij wist dat hij de taak op 
zich had genomen. 
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Hasty leidde een kluizenaarsleven in een blokhutje even buiten de stad. 
Eens per jaar mocht hij in het hotel gratis in bad. De sheriff betaalde dat. 
Hij droeg een zwart ooglapje en had een gezwel op zijn hoofd. De meeste 
kinderen en zelfs een paar volwassenen hadden de gewoonte onaardige 
opmerkingen over hem te maken. 

Heel bang ging Steve naar Hasty's hut. Hij klopte op de deur, maar er 
werd niet opengedaan. Nadat hij geroepen had, besloot hij ten slotte de 
deur open te duwen. Het was koud en donker in de hut. Hij zag Hasty 
op een vuile, beschimmelde deken op zijn bed zitten. 

'Hasty, kan ik iets voor je doen?' flapte Steve eruit. Hij vertelde de oude 
man hoe hij heette en dat de bisschop van de kerk hem gestuurd had. 
De oude man zei niets, staarde alleen maar naar de grond. Steve ging 
naar buiten om wat hout te hakken. Hij vroeg zich bij elke slag van de 
bijl af wat hij daar deed. 'Ophouden met mopperen', zei een stem van 
binnen. 'Die oude man heeft het koud en heeft hulp nodig.' 

Steve maakte een vuurtje en probeerde met Hasty te praten, maar die gaf 
geen antwoord. Hij kwam tot de conclusie dat Hasty niet luisterde en 
daarom zei hij dat hij de volgende dag zou terugkomen, met een warme, 
schone deken. Zoals beloofd was hij de volgende dag terug met een 
nieuwe deken. De volgende vier weken ging hij om de dag bij Hasty op 
bezoek. Uiteindelijk begon de oude man tegen hem te praten. Op een 
dag zei hij: 'Jongen, waarom kom je hier? Ik weet welzeker dat een jon-
gen van jouw leeftijd betere dingen te doen heeft dan bij zo'n zieke, oude 
zuurpruim als ik op bezoek te gaan.' Toen glimlachte hij. 

Op Thanksgiving nodigde Steve hem uit om te komen eten. Hij kwam 
niet, maar Steve's familie bracht hem wat eten. Hasty had tranen in zijn 
ogen toen hij probeerde te bedanken. 

Op den duur kwam Steve te weten dat Hasty schaapherder was geweest. 
Hij kwam erachter dat zijn vrouw en kinderen aan hevige koorts waren 
overleden en dat Hasty door een ziekte een oog had verloren. Op de een 
of andere manier leek de oude kluizenaar niet meer zo lelijk, en Steve 
haastte zich na school om hem te gaan helpen en naar zijn verhalen te 
luisteren. 

Toen het kerstfeest naderde, nodigde Steve's familie hem weer uit voor 
het diner. Deze keer kwam hij - schoon, in een kostuum, en hij zag er 
knap uit. Na het eten bedankte de oude man Steve en zijn huisgenoten. 
Hij zei dat zijn leven een chaos was geweest, maar dat hij door de liefde 
die zij hem betoond hadden, een ander mens was geworden. Steve keek 
naar Hasty en zag hoe gelukkig hij was; en hij voelde zich warm worden 
van binnen. (Zie Terry Dale, "Hasty", New Era, november 1974, 
blz. 48-49.) 

• Hoe werd deze jongeman gezegend doordat hij dienstbaar was? 
Hoe heeft de Heer u en uw gezin gezegend doordat u anderen hielp? 
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Bij onze doop hebben we de Heer beloofd 'elkanders lasten te dragen, 
(...) met de treurenden te treuren (...) en te vertroosten die vertroosting 
nodig hebben' (Mosiah 18:8-9). We hebben de taak om te kijken wie er 
in nood verkeren. Vervolgens hebben we de taak om hen liefdevol en 
vriendelijk te helpen zonder dat men ons daartoe dwingt of gebiedt. 
(Zie LV 58:26-29.) 

Tot slot 
Bisschop H. Burke Peterson heeft ons in herinnering gebracht: 'De Mees-
ter heeft iedereen dat gebod gegeven - niet slechts een aantal in een 
bepaald land of een gezin hier of daar, maar aan al zijn kinderen, overal. 
Geef uiting aan uw liefde. Toon het nu.' (Ensign, mei 1977, blz. 69.) 

President David O. McKay heeft gezegd: 'Meer dan ooit hebben we de 
taak ons gezin dusdanig te bestieren dat onze naasten merken dat er 
harmonie, liefde, trouw heerst en dat we onze plicht in de samenleving 
vervullen. Laat het onze buren zien en horen. (...) 

'Moge God ons als priesterschapsdragers, als leden van kerk helpen om 
(...) liefde, (...) naastenliefde, (...) en dienstbetoon uit te stralen!' (David 
O. McKay, "Radiation of the Individual", Instructor, oktober 1964, blz. 374.) 

Opdrachten 
Bid nederig en oprecht om lief te kunnen hebben zoals Christus liefheeft. 

Toon liefde voor uw gezinsleden door voor elk gezinslid iets aardigs te 
doen. 

Toon uw liefde voor iemand die in nood verkeert door iets aardigs voor 
hem of haar te doen. 

Help uw priesterschapsquorum bij het organiseren van een dienstbe-
toonactiviteit. 

Aanvullende teksten 

• Matteüs 25:31-46 (we dienen God door onze naasten te dienen) 

• 1 Korintiërs 13 (naastenliefde is het belangrijkste kenmerk van recht-
schapenheid) 

• Moroni 7:45-48 (naastenliefde is de reine liefde van Christus en een 
gave van God) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 28, 'Dienstbetoon', en hoofdstuk 30, 'Naastenliefde' 
in het lesboek Evangeliebeginselen. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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ZEDELIJKE REINHEID 
L e s 3 4 

Doel: begrijpen hoe belangrijk het is om zedelijk rein te zijn. 

Inleiding 
In de huidige wereld bestaan er veel verschillende zedelijke normen. 
Die normen veranderen vaak met de tijd en de omstandigheden. Daar-
entegen veranderen de normen van God nooit; want Hij is gisteren, 
vandaag en altijd Dezelfde. 

In de Schriften staat: 'Niets wat onrein is, kan bij God wonen' (1 Nephi 
10:21). De apostel Paulus schrijft: 

'Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 

'Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tem-
pel Gods, en dat zijt gij, is heilig!' (1 Korintiërs 3:16-17.) Ons lichaam is 
heilig. De Heer heeft ons een lichaam gegeven met een goddelijk doel, 
en Hij verwacht dat we het rein houden zodat we zijn Geest kunnen 
ontvangen. 

De macht om leven te verwekken, is heilig 
Het is belangrijk dat wij, als priesterschapsdragers, onszelf zedelijk rein 
houden, want de voor ons belangrijkste zegeningen zijn nauw verbon-
den met onze zedelijke reinheid. Een van Gods vele machten is de 
macht om leven te geven. Hij heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn 
scheppingsmacht, waardoor we kinderen op de wereld kunnen zetten. 
Omdat het een goddelijke macht is, heeft Hij al zijn kinderen geboden 
die op de juiste manier en alleen in het huwelijk te gebruiken. Hij heeft 
ook gezegd dat we het verlangen achter die grote macht moeten be-
heersen en gebruiken binnen de grenzen die Hij gesteld heeft. Ouder-
ling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Veel van het geluk dat ons in dit 
leven ten deel zal vallen, hangt af van de manier waarop [we] die 
scheppingsmacht gebruiken.' (Zie "Why Stay Morally Clean", New Era, 
juli 1972, blz. 4-6.) 

Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: 

'Binnen het blijvende huwelijksverbond staat de Heer de man en de 
vrouw de beleving toe van het heilig voortplantingsvermogen in al zijn 
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lieflijkheid en schoonheid, binnen de door Hem vastgestelde grenzen. 
Een van de doelen van deze heilige, intieme ervaring is om een stoffe-
lijk lichaam te bieden aan geesten die onze Vader in de hemel het sterfe-
lijk leven wil laten meemaken. Een andere reden voor die krachtige, 
mooie gevoelens van liefde is om de man en de vrouw met elkaar te 
verbinden in loyaliteit, trouw, wederzijdse consideratie, en een geza-
menlijk doel. 

'Maar de Heer heeft het gebruik van die intieme handelingen buiten 
het blijvende huwelijksverbond verboden omdat ze zijn doeleinden 
ondermijnen. Binnen het heilige huwelijksverbond voldoen dergelijke 
relaties wel aan zijn plan. Wanneer ze op enige andere wijze voorko-
men, gaan ze in tegen zijn wil.' (De Ster, januari 1995, blz. 34.) 

Moroni zegt dat deugd 'het liefste en kostbaarste boven alles' is 
(Moroni 9:9). We moeten onszelf zedelijk rein houden om in recht-
schapenheid ons eigen gezin te kunnen stichten en om in vrede 
en harmonie te kunnen leven. 

Gods zedelijke reinheidswet 
God heeft zijn wetten en geboden omtrent seksuele zonden nooit ver-
anderd, hoewel de mens geprobeerd heeft ze aan te passen aan zijn 
eigen genoegen. De wet van kuisheid houdt in dat een man alleen met 
zijn eigen vrouw intieme, lichamelijke betrekkingen mag onderhouden. 
De Heer heeft geboden: 'Gij zult niet echtbreken' (Exodus 20:14). 
De kuisheidswet gaat echter niet alleen over echtbreuk. Hij heeft 
betrekking op elk onjuist gebruik van die scheppingsmacht. Manieren 
waarop de mens die heilige macht kan gebruiken zijn onder andere: 
overspel (ook ongehuwd samenwonen), homoseksualiteit, abortus en 
masturberen. 

Kuisheid omvat ook reinheid in gedachten en fatsoenlijk gekleed zijn. 
In de Schriften staat dat onze daden het gevolg zijn van ons denken. 
(Zie Spreuken 23:7.) We moeten onze gedachten kuis houden en fat-
soenlijk zijn in onze kleding, ons spreken en onze daden. 

• Laat de broeder die daartoe opdracht heeft gekregen, het volgende 
verhaal van president Kimball vertellen. 

'Zonde begint, net als een reis, met de eerste stap; gezond verstand en 
ervaring leren dat het gemakkelijker is de eerste verleiding te weer-
staan dan de latere, als er zich al een patroon van overtredingen is gaan 
ontwikkelen. Dat komt tot uiting in het verhaal van de leeuwerik. 
Veilig zittend op een hoge tak, beschermd tegen alle kwaad, zag hij een 
reiziger door het bos lopen die een geheimzinnig zwart doosje droeg. 
De leeuwerik vloog naar beneden en streek neer op de schouder van de 
reiziger. "Wat zit er in dat zwarte doosje?" vroeg hij. 

'"Wormen", antwoordde de reiziger. 

'"Zijn die te koop?" 
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"'Jazeker, en nog heel goedkoop ook. Ze kosten maar één veer per 
worm." 

'De leeuwerik dacht even na. "Ik heb wel een miljoen veren. Eentje zal 
ik er zeker niet missen. Dit is een kans op een goed diner zonder dat ik 
ervoor hoef te werken." Dus zei hij tegen de man dat hij er eentje zou 
kopen. Onder zijn vleugel zocht hij zorgvuldig een klein veertje. Hij 
kromp een beetje ineen toen hij het uittrok, maar de worm was zo groot 
en zo lekker dat hij de pijn snel vergat. Hoog in de boom ging hij weer 
net zo mooi zitten zingen als daarvoor. 

'De volgende dag zag hij diezelfde man en weer ruilde hij een veer voor 
een worm. Wat een prachtige, moeiteloze manier om aan eten te 
komen! 

'Elke volgende dag leverde de leeuwerik een veer in, en iedere keer 
leek het minder pijn te doen. In het begin had hij nog veel veren, maar 
na verloop van tijd begon het vliegen hem steeds moeilijker te vallen. 
Uiteindelijk, na het verlies van een van zijn slagpinnen, kon hij de top 
van de boom niet meer bereiken, laat staan zich hoog in de lucht ver-
heffen. In feite kon hij alleen nog maar een paar meter boven de grond 
fladderen en was hij genoodzaakt tussen twistzieke, luidruchtige mus-
sen zijn voedsel te zoeken. 

'De man met de wormen kwam niet meer langs, want er waren geen 
veren meer waarmee de maaltijden betaald konden worden. De leeu-
werik zong niet meer van schaamte over de toestand waarin hij ver-
keerde. 

'Zo nemen slechte gewoonten bezit van ons - eerst is het pijnlijk, daar-
na steeds gemakkelijker, totdat we merken dat alles waardoor we kon-
den zingen en ons konden verheffen, ons ontnomen is. Zo verliezen 
we onze vrijheid. Zo raken we verstrikt in zonde.' (Zie Het wonder der 
vergeving, blz. 224-225.) 

Onze gedachten beheersen, ons fatsoenlijk kleden en de geboden van 
onze hemelse Vader gehoorzamen, zijn manieren om zeker te stellen 
dat we onszelf rein houden en geen slechte gewoonten ontwikkelen. 

Toen Alma's zoon ontucht had gepleegd, zei Alma tegen hem: 'Weet gij 
niet, mijn zoon, dat deze dingen een gruwel in de ogen des Heren zijn; 
ja, uitgezonderd het vergieten van onschuldig bloed of het verlooche-
nen van de Heilige Geest de gruwelijkste van alle zonden?' (Alma 39:5.) 

We moeten goed weten en begrijpen hoe ernstig onzedelijkheid is. 
We moeten niet alleen zelf rein leven, maar ook anderen, vooral onze 
kinderen, zedelijke reinheid bijbrengen en ze ertoe aansporen. 

• Hoe kunnen we onze kinderen zedelijke reinheid bijbrengen? 
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De macht van het priesterschap en zedelijke reinheid 
Niemand kan de kuisheidswetten overtreden en dan gemoedsrust 
verwachten, tenzij hij zich oprecht van de zonde bekeert. In het Boek 
van Mormon staat dat de Heilige Geest niet in onheilige tempels kan 
wonen. (Zie Helaman 4:24.) En als we de macht van de Heilige Geest 
verliezen, is het onmogelijk om het priesterschapsgezag dat op ons 
bevestigd is, te gebruiken. De Heer heeft gezegd: 'En laat alles in rein-
heid voor Mij worden gedaan' (LV 42:41). Als we zedelijk rein zijn, kan 
de Heilige Geest door ons werken en ons helpen de macht van het 
priesterschap goed uit te oefenen. Zo is het priesterschap een belang-
rijke bescherming tegen zonde. Als we het goed gebruiken, kunnen we 
anderen niet alleen doeltreffend helpen, maar kunnen we ook de kracht 
vinden om ons van verleiding af te wenden. Ouderling A. Theodore 
Tuttle heeft een voorbeeld gegeven van hoe ongerechtigheid ons ervan 
weerhoudt ons gezag in het priesterschap te gebruiken: 

'Een dwaze jongeman had een gesprek gehad ter voorbereiding op 
zijn zending,' schrijft ouderling Tuttle, 'en hoewel hem een aantal heel 
directe vragen werden gesteld, beantwoordde hij die met leugens. 
(...) Toen ging hij proberen het evangelie te verkondigen. Dat was na-
tuurlijk de proef op de som, en daarin faalde hij. De zendeling merkte 
dat hij zonder de Geest van de Heer geen zendingswerk kon doen. (...) 
Die zendeling moest zich dus bekeren en (.. .)om de Geest van de Heer 
bij zich te kunnen hebben, de zaken rechtzetten met degenen die dat 
gesprek met hem hadden gevoerd. ("Men with a Message", toespraak 
op de Brigham Young University voor seminarie en instituut, 1958, blz. 2.) 

President Spencer W. Kimball heeft een aantal adviezen gegeven waar-
mee de zendeling uit bovenstaand verhaal zijn voordeel had kunnen 
doen. Hij heeft gezegd: 'Met elkaar uitgaan of serieuze verkering moet 
worden uitgesteld tot na het zestiende jaar, en zelfs dan moeten jonge-
ren hun gezonde verstand gebruiken. Jonge mensen moeten intiem 
contact een aantal jaren uitstellen omdat de jongen als hij negentien is, 
op zending gaat.' ("The Marriage Decision", Ensign, februari 1975, blz. 4.) 

President Kimball heeft uitgelegd: 'Tot de meest voorkomende zonden 
op seksueel gebied die onze jonge mensen begaan, behoort onfatsoen-
lijk vrijen. Die ongepaste omgang leidt niet alleen vaak tot ontucht (...) 
en abortus - allemaal afschuwelijke zonden - maar op zichzelf vor-
men zij een verderfelijk kwaad, en vaak valt het de jeugd moeilijk om te 
onderscheiden waar het ene eindigt en het andere begint.' (Zie Het 
wonder der vergeving, blz. 75.) 

• Hoe zou het advies van president Kimball die jonge zendeling tot 
steun geweest kunnen zijn? 

Door onszelf rein en deugdzaam te houden, kan de Heer ons zegenen 
met geestelijke kracht. Maar soms maken we fouten. Als dat gebeurd is, 
behoren we daarover met onze gemeentepresident, bisschop of 
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zendingspresident te praten. Hij zal ons raad geven en ons helpen ons 
te bekeren. 

Als wij onze zonden belijden, wil de Heer ons net zo graag vergeven als 
Hij ons wil helpen zedelijk rein te blijven. Hij kent onze zwakheden 
en Hij zal voorzien in een manier waarop we verleiding kunnen weer-
staan. (Zie 1 Korintiërs 10:13.) Daarbij heeft Hij ook nog profeten 
gestuurd om ons te leiden en te leren hoe we kunnen leven volgens de 
normen die Hij ons heeft gegeven. 

Als wij alles doen wat nodig is om zedelijke rein te worden voor de 
Heer, zullen we 'met vertrouwen - onbevreesd, onbeschaamd 
en vrijmoedig - voor God kunnen staan. Dat is de belofte aan elke 
deugdzame man en vrouw.' (Gordon B. Hinckley in Improvement Era, 
december 1970, blz. 73.) 

• In welk opzicht kan ons voorbeeld van zedelijke reinheid de houding 
van onze kinderen beïnvloeden? Wat kunnen wij doen om het goede 
voorbeeld te geven? 

Als priesterschapsdragers kunnen we onze geestelijke taak alleen uit-
voeren als we zedelijk rein zijn. De beste manier om dat te bereiken, is 
ons lichaam en onze gedachten rein te houden en de heiligheid van het 
voortplantingsvermogen in gedachten te houden. Als wij het voorbeeld 
geven door de zedelijke wetten te gehoorzamen, zullen onze kinderen 
begrijpen hoe belangrijk zedelijke reinheid is en ernaar streven om zelf 
ook zedelijk rein te blijven. 

Tot slot 
De Heer heeft ons geboden gegeven om ons gelukkig te maken. Altijd 
als we een wet van God gehoorzamen, worden we gezegend; maar 
altijd als we een wet overtreden, ondervinden we de gevolgen van onze 
daad. Een zedelijk rein leven kan ons in veel opzichten tot zegen zijn. 
Een zedelijk rein leven bevordert een gelukkig gezinsleven en een 
gelukkig huwelijk. Het voorkomt wantrouwen en spijt. We blijven het 
waardig om de Heer te dienen. We kunnen naar de tempel. Als pries-
terschapsdragers kunnen we het priesterschap aanwenden ten behoeve 
van anderen. En het allerbelangrijkste: we kunnen het waardig worden 
om voor eeuwig bij onze hemelse Vader te wonen. 

Opdrachten 
Neem de nodige stappen om zedelijk rein te zijn. 

Bespreek met uw gezinsleden hoe belangrijk zedelijke reinheid is en 
hoe we zedelijk rein kunnen zijn. 

Aanvullende teksten 

• Matteüs 5:27-28 (we behoren ook in ons hart geen overspel te 
bedrijven) 
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• 1 Timoteüs 2:9-10 (het belang van ingetogenheid) 

• 2 Nephi 9:36, 39 (de beloning voor zedelijke reinheid; de straf voor 
onzedelijkheid) 

• Jakob 2:27-28 (de Heer schept behagen in kuisheid) 

• Leer en Verbonden 42:22-24, 80-81 (de straf voor onzedelijkheid) 

• Leer en Verbonden 88:86 (door zedelijke reinheid behouden we onze 
persoonlijke vrijheid) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 39, 'De wet van kuisheid' in het lesboek Evangelie-
beginselen. 

2. Geef een broeder de opdracht om het verhaal van president Kimball 
over de leeuwerik voor te lezen of te vertellen. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt, 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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HET EEUWIGE GEZIN 
L e s 3 5 

Doel: inzicht krijgen in onze taak om een eeuwig gezin te stichten. 

Inleiding 
Het eeuwig huwelijk is een grondbeginsel van de kerk van Jezus 
Christus en een heel belangrijk onderdeel van het plan dat de Heer 
voor ons heeft. Zonder dat kunnen we in dit leven niet echt geluk-
kig zijn of in de eeuwigheid verhoogd worden in het celestiale ko-
ninkrijk. President Joseph Fielding Smith heeft geschreven: 'Het 
huwelijk, zoals dat door heiligen der laatste dagen gezien wordt, is 
[een eeuwig] verbond. ( . . . ) Het is de basis van de eeuwige verhoging, 
want zonder dat kan er geen eeuwige vooruitgang zijn in het koninkrijk 
van God.' (Zie De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 64, 65.) 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Onze hemelse Vader heeft 
een plan voor de groei van de mens vanaf baby tot godheid, (...) Het is 
zijn bedoeling dat alle mensen dusdanig leven dat ze het waardig zijn 
om voor tijd en alle eeuwigheid [met elkaar te trouwen].' ("The Lord's 
Plan for Men and Women", Ensign, oktober 1975, blz. 2,4.) Het tempel-
huwelijk is het begin van een eeuwig gezin. Als een echtpaar dat een 
tempelhuwelijk heeft gesloten, kinderen krijgt en de geboden onder-
houdt, scheppen zij een eeuwig gezin dat hun voor altijd vreugde en 
geluk zal brengen. 

De voorbereiding om een eeuwig gezin te worden 

• Toon visueel hulpmiddel 35-a: 'Een eeuwig gezin begint in de 
tempel'. 

Voor heiligen der laatste dagen is een tempel een van de belangrijkste 
plaatsen op aarde. In een tempel worden verordeningen verricht die 
het gezinnen mogelijk maken voor eeuwig samen te zijn in Gods tegen-
woordigheid. Als hoofd van ons gezin en als priesterschapsdrager 
hebben we de taak om ons gezin naar verhoging te leiden. Dat betekent 
dat we de taak hebben ons gezin voor te bereiden om naar de tempel te 
gaan. Die voorbereiding begint bij onszelf in ons streven om het pries-
terschap eer aan te doen en een rein leven te leiden. 
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Als man en vrouw in de tempel trouwen, zijn ze niet alleen getrouwd 
voor dit leven, maar ook voor eeuwig aan elkaar verzegeld. Daarna zijn 
alle kinderen die ze krijgen 'in het verbond geboren' en automatisch 
aan hen verzegeld. Als een echtpaar al wettelijk gehuwd is en naar de 
tempel gaat om zich daar aan elkaar te laten verzegelen, worden eerst 
man en vrouw aan elkaar verzegeld, en daarna de kinderen aan hun 
ouders. Kinderen die daarna geboren worden, zijn automatisch aan hen 
verzegeld en maken deel uit van hun eeuwige gezin. 

We bereiden ons op ons tempelhuwelijk net zo voor als op onze verze-
geling als gezin. Onze eerste stap is: ons ten doel stellen naar de tempel 
te gaan. We bespreken met onze echtgenote en onze kinderen wat we 
moeten doen om ons klaar te maken en stellen dan gezamenlijk een 
datum vast. Die datum schrijven we op, we bidden de Heer om hulp 
zodat we ons aan die datum kunnen houden, en dan doen we alles wat 
we kunnen om ons voor te bereiden. Omdat de tempel zo'n heilige 
plaats is, moeten we ons geestelijk voorbereiden om er binnen te gaan. 
In de tempel sluiten we belangrijke, geestelijke verbonden, want we 
beloven de Heer dat we al zijn geboden zullen onderhouden en Hem in 
alles zullen gehoorzamen. Daarom is het nodig dat we een rechtscha-
pen leven leiden en ernaar streven de Geest bij ons te hebben ter voor-
bereiding op het sluiten van die verbonden. 

• Wat kunnen we doen om ons geestelijk op de tempel voor te berei-
den? (Zet de antwoorden op het bord. Mogelijke antwoorden volgen 
hieronder.) 

Vaak en oprecht bidden. 

Regelmatig in de Schriften lezen. 

Zedelijk rein en zuiver zijn. 

Nederig zijn en bereid om ons te bekeren. 

Trouw gezinsavond houden en met het gezin bidden. 

Als we echt ons best doen om ons geestelijk voor te bereiden, zullen we 
hulp krijgen van de Heilige Geest. 

• Vertel het volgende verhaal: 

Een vrouw vertelde hoe haar gezin gelukkiger werd door hun voorbe-
reiding op de verzegeling in de tempel: 

'Zelfs als kind voelde ik de boosheid, de pijn, de bitterheid als mijn 
ouders ruzie maakten. Ik viel vaak huilend in slaap omdat ik wist dat 
het allemaal niet was zoals het zou moeten zijn. 

'Ik kon het verschil voelen in de gezinnen van mijn vriendinnetjes waar 
ze verenigd waren in het evangelie. (...) [Dankzij de bisschop en de 
huisonderwijzers begon het te veranderen.] Langzamerhand werd het 
evangelie een deel van ons leven. (...) Er was minder ruzie - minder 
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frequent. (...) Als gezin voelden we dat we moesten leven naar wat 
ons geleerd was, vooral nu we ons ten doel hadden gesteld om [tempel] 
werk te gaan doen. Als iemand in een opwelling iets scherps zei, werd 
dat kalm en oprecht beantwoord met woorden van liefde. (...) We 
merkten hoe fijn het was om elkaar te helpen. Mama en papa hoefden 
iets niet drie of vier keer te vragen; we deden onze taken in stilte, vlug 
en prompt. Liefde en het verlangen om elkaar te helpen verdreven de 
bitterheid, de trots en het voortdurende geruzie van vroeger. 

'Hoe kwam dat? Door zoveel factoren. Misschien kwam het doordat 
lang gekoesterde dromen werkelijkheid werden. Doordat gezinsgebed 
en gezinsavonden deel van ons leven werden, leerden we elkaar ken-
nen en van elkaar houden. Onze manier van leven maakte dat ons 
getuigenis groeide - ons getuigenis van het gezinsgebed, het lezen in 
de schriften, de gezinsavond, de kerkdiensten bijwonen. In feite had-
den we een getuigenis van het beginsel van bekering. En we wisten ook 
dat God leeft. Na enige tijd en met dat getuigenis en de zekerheid dat 
we het waardig waren, waren we klaar om naar de tempel van de Heer 
te gaan om ons voor tijd en alle eeuwigheid als gezin aan elkaar te laten 
verzegelen. (...) 

'Toen we bij de ingang van de tempel stonden, kreeg ik een brok in mijn 
keel. We aarzelden een moment - en toen gingen we naar binnen. Een 
begeleider bracht ons naar de verzegelkamer. Mama en papa waren 
daar. Hun gezicht straalde en ze hadden hun tempelkleding aan. We 
knielden rond het altaar en hielden eikaars hand vast. Een begeleider 
hield de baby vast zodat ook zij deel uitmaakte van de gezinskring. 

'En toen werden de woorden uitgesproken waarmee we voor tijd en 
alle eeuwigheid als gezin aan elkaar verzegeld werden. 

'Ik weet dat mijn ouders van me houden omdat ze me voor tijd en alle 
eeuwigheid aan zich hebben laten verzegelen.' (Brenda Bloxham, 
"My Parents Took Us to the Temple", Ensign, augustus 1974, blz. 61-62.) 

Voor sommige gezinnen is de financiële voorbereiding ook een belang-
rijk onderdeel van de gang naar de tempel. Dat betekent jarenlang 
gezamenlijk plannen maken, sparen en werken. Veel gezinnen hebben 
alles wat ze bezaten, opgeofferd om naar de tempel te gaan. We moeten 
bedenken dat geen enkel geldbedrag meer waard is dan ons eeuwige 
gezin. 

Om de kosten van de tempel te betalen, moeten we nagaan hoeveel we 
kwijt zijn aan de reis naar de tempel en terug. Ook moeten we andere 
kosten berekenen, zoals het eten en het verblijf. Als we dat hebben 
berekend, bepalen we hoeveel we elke maand kunnen sparen. Als we 
dat doen, zullen we uiteindelijk naar de tempel kunnen. (Zie het getui-
genis van broeder Vaha'i Tonga in les 21.) Ongeacht wat we moeten 
doen om onszelf en ons gezin op de tempel voor te bereiden, moeten 
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we nu beginnen. De beloning weegt ruimschoots op tegen de tijd en de 
kosten die ermee gepaard gaan. 

• Laat de broeder die met zijn gezin naar de tempel is geweest, vertel-
len over zijn voorbereidingen en zijn ervaringen. 

Jonge, ongehuwde mensen hebben van de profeten vaak het advies 
gekregen om zich op een tempelhuwelijk voor te bereiden. President 
Kimball heeft gezegd: 

'Hoewel veel jonge mensen geen tempel in de buurt hebben, zijn er 
over het algemeen wel tempels binnen een redelijke afstand. (...) 

'Wij hopen in alle oprechtheid dat jullie, als jullie op een goede manier 
verkering hebben gehad (...) naar een van die nabijgelegen tempels 
gaan om je voor alle eeuwigheid aan elkaar te laten verzegelen zodat 
jullie kinderen voor altijd van jullie zijn, dat jullie voor altijd hun 
ouders zijn en opdat het een eeuwig huwelijk zal zijn.' ("The Marriage 
Decision", Ensign, februari 1975, blz. 4.) 

Bouwen aan een eeuwig gezin 

• Toon visueel hulpmiddel 35-b: 'Gezinsleden die in de tempel aan 
elkaar verzegeld zijn, hebben de belofte dat ze, als ze getrouw zijn, 
voor eeuwig bij elkaar zullen blijven'. 

Het tempelhuwelijk is nog maar het begin van een eeuwig gezin. Om 
te bouwen aan een band die eeuwig zal duren, moeten we trouw zijn 
aan de verbonden die we in de tempel sluiten. We moeten elkaar 
ook vriendelijk en liefdevol behandelen. We moeten proberen van ons 
thuis een stukje hemel op aarde te maken. 

Als vader kunnen we veel doen aan de opbouw van een eeuwig gezin. 
We moeten ons priesterschap eren en christelijke liefde tonen. Als we 
dat doen, zullen we door het priesterschap gesterkt worden en zullen 
we ingevingen van de Heilige Geest ontvangen waardoor we aan 
een eeuwig gezin kunnen bouwen. Een aantal dingen die we daarvoor 
kunnen doen, zijn -

Alle gezinsleden bij elkaar roepen om gezinsgebed te houden. 

Bij de maaltijden iemand een gebed laten uitspreken. 

Ons gezin meenemen naar de kerk. 

Onze tiende en offergaven betalen. 

Eerlijk zijn in alles wat we doen. 

Vaak in stil gebed neerknielen en de Heer vragen ons te helpen om 
onze echtgenote en onze kinderen te onderrichten en van hen te 
houden. 

Iedere gelegenheid aangrijpen om ons gezin te onderwijzen in het 
evangelie, vooral tijdens de gezinsavond. 
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Als we ons gezin op die manier tot zegen zijn, zullen we het geluk erva-
ren dat we deel uitmaken van een gezin dat eeuwig is. 

Ongehuwde priesterschapsdragers kunnen ook zorgen dat hun familie-
leden gelukkig zijn en eeuwige gezinnen worden. Als we het plan van 
de Heer begrijpen, zien we dat onze familieleden de belangrijkste men-
sen in ons leven zijn. We behoren hen liefdevol en vriendelijk te behan-
delen en al het mogelijke te doen om hen aan te moedigen en te sterken. 

• Als u jonge, ongehuwde priesterschapsdragers in uw klas heeft, 
bespreekt u hoe zij zich op een tempelhuwelijk kunnen voorbereiden. 
Laat hen uitleggen waarom een eeuwig huwelijk belangrijk voor hen 
is. Bespreek wat ze kunnen doen om de mensen thuis op dit moment 
gelukkig te maken. 

Tot slot 

• Vertel de klas het volgende verhaal: 

Een jongeman uit Mexico vertelde het volgende verhaal over zijn oom 
en tante. Het is een beschrijving van de vreugde die kan voortvloeien 
uit een gezinsleven dat gebaseerd is op het tempelhuwelijk: 

'Mijn oom David en mijn tante Guadalupe (...) maakten altijd ruzie. 
Het was een ramp bij hen thuis, en hun kinderen leden eronder dat ze 
elke dag van die ruzies getuige waren. Uiteindelijk trok tante Guada-
lupe met de kinderen bij haar ouders in. 

Tijdens die scheiding ontmoette oom David de zendelingen en liet hij 
zich een paar dagen later dopen. Zijn nieuwe inzicht in het evangelie 
bracht hem tot het besef dat een gezin een eeuwige eenheid was. Hij 
stuurde de zendelingen naar zijn vrouw en kinderen, maar die weiger-
den te luisteren. [Uiteindelijk] aanvaardden zij het evangelie, werden 
lid van de kerk en kwamen ze als gezin weer bij elkaar. Maar de ruzies 
en het geharrewar gingen gewoon door. 

'Ze bespraken het belang van het tempelhuwelijk, maar financiële pro-
blemen en het voortdurende gekibbel hielden hen van hun doel af. 
[Maar na veel opofferingen konden ze eindelijk naar de tempel.] Mijn 
oom en tante zijn met een aantal kinderen aan elkaar verzegeld en kwa-
men met slechts vijftien pesos in Mexico terug (...) en mijn oom had 
geen werk. 

'Hun tempelhuwelijk loste die problemen niet op, maar het gaf mijn 
oom en tante kracht om zelfs zonder geld door te gaan en zich toch 
gelukkig te voelen. 

'Langzamerhand kregen ze genoeg te eten, en mijn oom vond werk. 

'Ik kon aan hun gezicht en hun leven zien hoe ze veranderden. Ze 
waren gelukkiger dan ooit tevoren, maar mijn grootste verrassing was 
dat ik ze nooit meer hoorde kibbelen. In plaats daarvan hoorde ik lief-
devolle woorden. (...) 
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'Onlangs vertelde mijn oom: "Jorge, na 24 jaar huwelijk en veel lijden 
hebben we ons geluk gevonden. We zijn net jonge, pasgetrouwde men-
sen die nu hun eeuwige wittebroodsweken beleven."' Qorge Carlos 
Tejeda Peraza, "Eternal Honeymoon", Ensign, augustus 1974, blz. 
62-63.) 

We kunnen veel vreugde ontvangen door onze eeuwige gezinsbanden. 
Beproevingen en tegenspoed worden gemakkelijker als we ze samen 
met ons gezin tegemoet treden. Ons leven wordt rijker en vreugde-
voller door de liefde die we delen. En we voelen grote vrede en troost 
omdat we zeker weten dat we voor eeuwig samen kunnen zijn. 

Opdrachten 
Maak, als u niet in de tempel getrouwd bent, plannen en begin aan uw 
voorbereiding om u in de tempel aan uw gezin te laten verzegelen. 
Zorg zo mogelijk voor een plaat van de tempel en hang die thuis goed 
zichtbaar op. Schrijf onder die plaat de datum die u zich als gezin ten 
doel heeft gesteld. 

Overweeg, als u wel in de tempel getrouwd bent, wat u moet doen om 
voor eeuwig met uw gezin samen te zijn. Kies een onderdeel waarin 
uw gezin beter kan worden en begin daar deze week aan te werken. 

Aanvullende teksten 

• Leer en Verbonden 131:1-4 (we moeten door een tempelhuwelijk aan 
elkaar verzegeld zijn om de hoogste graad van het celestiale konink-
rijk te kunnen bereiken) 

• Leer en Verbonden 132:19, 55 (de zegeningen die beloofd worden aan 
degenen die als eeuwig gezin verzegeld zijn) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding: 

1. Lees hoofdstuk 36, 'Het gezin kan eeuwig zijn', in het lesboek Evan-
geliebeginselen. 

2. Geef een quorumlid dat met zijn gezin naar de tempel is geweest 
opdracht om te vertellen hoe hij zich heeft voorbereid en hoe hij het 
ervaren heeft. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om, als u dat wenselijk vindt 
verhalen uit de les te vertellen, of teksten of citaten voor te lezen. 
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E 
Echtgenote 

onrechtvaardige heerschappij 
over, misbruik van 
priesterschap, 94 

priesterschapsdragers behoren 
hun - lief te hebben en met 
haar te overleggen, 

94-96 uitspraak over, door J. 
Reuben Clark jr., 94 

Eenheid noodzakelijk voor 
functioneren 
priesterschapsquorum, 26 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 26 

265 



Register 

Eerbied, uitspraak over, door 
Spencer W. Kimball, 237-243 

Eerste Presidium, 77-79 
Eigen productie en 

voorraadvorming, 160-167 
uitspraken over, door Spencer 

W. Kimball, 87,160,162,164 
uitspraak over, door Vaughn J. 

Featherstone, 162 
Elia, 12 
Evangelie 

door Adam aan zijn kinderen 
verteld, 9-11 

stappen bij onderwijs in, 
genoemd door David O. 
McKay, 116 

voorbereiden op onderwijzen in, 
114-117 

uitspraak over, door David O. 
McKay, 114 

Ezechiël, 12 
F 

Familiegeschiedenis, een taak van 
Melchizedeks-
priesterschapsdrager, 64 

Fatsoen, 
bijbrengen, in het gezin, 139-145 

uitspraken over, door A. 
Theodore Tuttle, 141-143 

uitspraken over, door Boyd 
K. Packer, 139,141 

uitspraak over, door Spencer 
W. Kimball, 139-140 

uitspraak over, door Vaughn 
J. Featherstone, 140 

Financiën, gezin, 153-159 

G 
Gebed, 230-236 

en doopverbond, 218 
gezin. Zie Gezin, gebed 

Gebitsverzorging, belang van, voor 
lichamelijke gezondheid, 182 

Geest, onderwijzen met de, 117. Zie 
ook Heilige Geest 

Gehoorzaamheid, zegeningen 
gebaseerd op, 69 
uitspraak over, door Joseph 

Fielding Smith, 69 
Geld uitgeven en beheren, 154-155 
Geld 

beheer, 153-159 
uitspraak over, door Brigham 

Young, 155-157 
uitspraak over, door Spencer W. 

Kimball, 153 
Geloof. Zie Jezus Christus, geloof in 
Gemeentepresident, taken van. Zie 

Bisschop, taken van 
Gemeentepresident, aanstelling 

van. Zie Bisschop, aanstelling 
van 

Genealogie, taak van Melchizedeks-
priesterschapsdrager, 65 

Getuigenis van het evangelie, 
192-197 
definitie, 192-193 

uitspraak over, door Harold 
B. Lee, 192-193 

geeft macht om te onderwijzen, 
135-137 

toegelicht in verhaal door 
Alvin R. Dyer, 135 

ontvangen, 193-194 
uitspraak over, door Gordon 

B.Hinckley, 194 
uitspraak over, door Loren C. 

Dunn, 193 
uitspraak over, door Parley P. 

Pratt, 193 
ouders behoren kinderen hun -

te geven, 111 
versterken, 195 uitspraak over, 

door Harold B. Lee, 195 
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Gezin 
behandeling van, door 

rechtschapen 
priesterschapsdrager, 6 

betrekkingen, een 
verantwoordelijkheid van de 
Melchizedeks-
priesterschapsdrager, 64 

eeuwig, 256-263 
bouwen aan, 260-262 
voorbereiding op, 256-260 
uitspraak over, door Spencer 

W. Kimball, 260 
ervaring met, van Joseph Smith, 

146 
oorzaken van, 146-148 

financiën, 153-159 
gebed 

zegeningen van, 104,108-109 
vader leidt, 101-106 
hulpmiddel om verleiding te 

weerstaan, 101 
thuis aanwenden, 103-104 
uitspraak over, door Heber J. 

Grant, 104-105 
uitspraken over, door 

Spencer W. Kimball, 101, 
104 

gezinsavond, 111 
onenigheid in 
overleg en financieel beleid, 

155-157 
problemen, in harmonie 

oplossen, 146-152 
uitspraak over, door Boyd K. 

Packer, 148 
uitspraak over, door Spencer 

W. Kimball, 148,149-150 
proclamatie over, X 
vader overlegt met, leden, 

93-100 

uitspraak over, door EIRay L. 
Christiansen, 98 

uitspraak over, door Richard 
L. Evans, 98 

vader verantwoordelijk voor 
behoeften van, 86-92 

verhaal ter verduidelijking, door 
M. Russell Ballard, 232 

versterkt door gebed en vasten, 
232 

zegeningen voor, 88-90 
Gezondheid, lichamelijke 

behouden, 178-182 
uitspraak over, door Brigham 

Young, 182 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 177 
voordelen van, 177-178 

God 
bron van priesterschapsmacht, 3 
gaf priesterschap aan Adam, 9 
priesterschap is macht van, 2 
werkt door Heilige Geest, 3-4 
wil van, bekend door 

schriftstudie, 6 
wil van, bekend door gebed, 6 

God werkt door, 3-4 
H 

Handicaps, leden met handicaps 
inschakelen, VI-VII 
behouden, 224-226 

toegelicht in verhaal over 
Joseph Smith, 224 

uitspraak over, door Joseph 
Fielding Smith, 226 

uitspraak over, door Meivin J. 
Ballard, 224 

Heilige Geest, gave van, 223-229 
Heilige Geest 

hulp van, 226-228 
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uitspraken over, door 
Franklin D. Richards, 
226-227 

leiding krijgen van, 133 
onderwijzen door de macht van, 

132-137 
uitspraak over, door Marion 

G. Romney, 133-135 
uitspraak over, door Heber J. 

Grant, 225-226 
uitspraak over, door A. 

Theodore Tuttle, 132 
uitspraak over, door Dallin 

H. Oaks, 132 
uitspraak over, door Henry D. 

Moyle, 226 
uitspraak over, door LeGrand 

Richards, 224 
uitspraak over, door Lorenzo 

Snow, 223 
Henoch vestigde Zion, 11 
Herstelling van priesterschap, 

16-23 
Hof van Eden, Adam en Eva 

verdreven uit, 9 
Hogepriester, taken van, 63-68 
Homoseksualiteit, 251 
Huisonderwijs 

kracht van, uitspraak over, door 
H. Burke Peterson, 43-44 

taak van Melchizedeks-
priesterschapsdrager, 64 

taak van leraar in Aaronisch 
priesterschap, 41-44 

Hulp 
aan wie bedroefd zijn, een taak 

van priesterschapsquorums, 
26 

uitspraak over, door Harold 
B. Lee, 26 

uitspraak over, door J. 
Reuben Clark jr., 26 

verhaal ter illustratie van, 
door Vaughn J. 
Featherstone, 28-30 

Huwelijk eeuwig, 256-263. Zie ook 
Gezin, eeuwig 
uitspraak over, door Joseph 

Fielding Smith, 256 

I 
Israël 

Jakobs naam veranderd in, 11 
Jakobs nakomelingen bekend als 

kinderen van, 11 
Melchizedeks priesterschap 

weggenomen van kinderen 
van, 12 

J 
Jakob, 11 
Jezus Christus 

'De levende Christus', VIII 
droeg priesterschapssleutels, 12 
herstelde volheid evangelie, 13 
ordende apostelen, 12 
organiseerde kerk, 12 

Jezus Christus, geloof in, 198-206 
eerste evangeliebeginsel, 198 
stelt mens in staat tot offeren, 

198 
uitspraak over, door Brigham 

Young, 170 
verhaal ter verduidelijking 

van, door Marion G. 
Romney, 133-135 

versterken, 200-205 

K 
Keuzevrijheid, 11 

gebruikt door de kinderen van 
Adam, 11 

Kinderen 
ouders behoren hun kinderen 

hun getuigenis te geven, 111 
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ouders behoren te overleggen 
met hun, 93, 96-98 

uitspraak over, door EIRay L. 
Christiansen, 98 

uitspraak over, door Richard 
L. Evans, 98 

Kuisheid. Zie Zedelijke reinheid 

L 
Land, dienstbaarheid aan, 184-190 

uitspraak over, door David O. 
McKay, 184-185 

Land 
dienstbaarheid ten opzichte van, 

185-189 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 184-185 
plichten ten aanzien van het, 

188-189 
uitspraak over, door Harold 

B. Lee, 188-189 
Leden met een handicap, 

aanwijzingen om - in te 
schakelen, VI-VII 

Leden bezoeken, taak van priester, 
52 

Leraar in Aaronisch priesterschap, 
plichten van, 40-47 

Lichaam, stoffelijk, uitspraak over, 
door Brigham Young, 177 
uitspraak over, door Joseph F. 

Smith, 69 
Lichaamsbeweging, belang van, 

voor lichamelijke gezondheid, 
182 

Liefde 
dienstbaarheid en, 244-249 
gebod, 244-246 

uitspraken over, door H. 
Burke Peterson, 244, 249 

uitspraak over, door N. Eldon 
Tanner, 246 

priesterschapsmacht gebaseerd 
op, voor anderen, 6 

uitspraak over, door Mark E. 
Petersen, 246 

uitspraak over, door 
Theodore M. Burton, 246 

uitspraak over, door David O. 
McKay, 249 

voor vrouw en kinderen, 6 

M 
Masturberen, 251 
Medische zorg, belang van, voor 

lichamelijke gezondheid, 182 
Melchizedek, 11 
Melchizedeks priesterschap. Zie 

Priesterschap, Melchizedek 
Mozes 

leidde kinderen van Israël uit 
Egypte, 12 

ontving wetten en 
verordeningen, 12 

N 
Naastenliefde. Zie Liefde 
Nederigheid, noodzakelijk voor 

verkrijgen macht in 
priesterschap, 4-6 

O 
Onafhankelijkheid, uitspraken over, 

door Spencer W. Kimball, 160 
Onderwijzen 

aan de hand van de Schriften, 
124-131 

voorbeeld van, door Spencer 
W. Kimball, 127-129 

uitspraak over, door J. 
Reuben Clark jr., 124 

uitspraak over, door Marion 
G. Romney, 130 

belang van, 122 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 122 
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uitspraak over, door Vaughn 
J. Featherstone, 122 

door de macht van de Heilige 
Geest, 132-138 
uitspraak over, door A. 

Theodore Tuttle, 132 
uitspraak over, door Brigham 

Young, 117 
uitspraak over, door Dallin 

H. Oaks, 132 
in de wereld, 122 
in de kerk, 114-123 

uitspraken over, door Boyd 
K. Packer, 116-117 

met de Geest, 117 
voorbereiden op, 114-123 

uitspraken over, door Boyd 
K. Packer, 116-117,118 

uitspraak over, door David O. 
McKay, 116,122 

uitspraak over, door Thomas 
s. Monson, 121-122 

Onderwijzen 
getuigenis geeft kracht om, 

135-137 
toegelicht in verhaal door 

Alvin R. Dyer, 135 
houden van degenen die we -, 

116-117 
uitspraak over, door Boyd K. 

Packer, 116-117 
taak van de priester, 50 
voorbereiden om te, in het 

evangelie, 114-123 
stappen, genoemd door 

David O. McKay, 116 
Onrechtvaardige heerschappij 

over vrouwen, misbruik van 
priesterschap, 94 

Ordenen tot Aaronisch 
priesterschap, taak van priester 
om te, 52 

Ontspanning, belang van, voor 
lichamelijke gezondheid, 182 
uitspraak over, door Brigham 

Young, 182 
Ouderling, taken van, 63-66 
Ouders 

behoren met kinderen te 
overleggen, 96-98 

uitspraak over, door EIRay L. 
Christiansen, 98 

uitspraak over, door Richard 
L. Evans, 98 

Overspel, 251 

P 
Patriarch, priesterschapsambt van, 

69-76 
uitspraak over, door Joseph 

Smith, 70 
Patriarchale zegen, 69-76 

uitspraak over, door Eldred G. 
Smith, 70 

uitspraak over, door John A. 
Widtsoe, 71 

uitspraak over, door Joseph F. 
Smith, 69 

uitspraak over, door Joseph 
Smith, 69 

Presidentschap van priesterschap, 
sleutels van, gedragen door alle 
kerkpresidenten, 9 

Presiderende Bisschap, 79 
Priester, plichten van, 48-56 
Priesterschap, Aaronisch 

bevestigd op Joseph Smith en 
Oliver Cowdery, 19 

genoemd naar Aaron, broer van 
Mozes, 19 

machten en taken van, 19-21 
Priesterschap, Melchizedeks, 11 
bevestigd op Joseph Smith en 

Oliver Cowdery, 19 
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door Abraham aan Isaak 
gegeven, 11 

door Isaak aan Jakob gegeven, 
11 

door profeten gedragen vanaf 
Mozes tot Jezus Christus, 12 

genoemd naar Melchizedek, 11, 
21 

machten en plichten van, 21-22 
weggenomen van kinderen van 

Israël, 12 
Priesterschap 

Adam ontving, 9 
doeleinden van, uitspraak over, 

door H. Burke Peterson, 4 
drager heeft leiding in gezin, 93 
drager behoort echtgenote lief te 

hebben en met haar te 
overleggen, 93-96 

drager, kan gezin veranderen, 6 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 6 
dragers, behoren voorbeeld te 

geven, 4-7 
geschiedenis van, 9-15 
gezag en macht, 2-4 
grootmaken 

uitspraak over, door Joseph 
Fielding Smith, 30 

uitspraak over, door Wilford 
Woodruff, 54 

herstelling van, 16-23 
door Joseph Smith, 13,18-22 

in Boek van Mormon, 12 
in de tijd van Jezus, 12 

uitspraak over, door J. 
Reuben Clark jr., 94 

is de macht van God, 2 
uitspraak over, door Harold 

B.Lee, 2 
uitspraak over, door Joseph 

Fielding Smith, 3 

macht komt van God, 3-4 
macht komt door rechtschapen 

leven, 3-4 
uitspraak over, door H. Burke 

Petersen, 3 
macht van, ontwikkelen, 4-6 

uitspraak over, door A. 
Theodore Tuttle, 253 

macht van, gebaseerd op liefde, 
6 

macht van, en zedelijke reinheid, 
252-254 

macht van, uitspraak over, door 
N. Eldon Tanner, 7 

na de zondvloed, 11 
sleutels van 

volledig gebruik alleen door 
president van de kerk, 9 

gedragen door Adam, 9 
tijdens grote afval verloren voor 

kerk, 13 
uitspraak over, door Joseph F. 

Smith, 79 
waardig zijn, uitspraak over, 

door N. Eldon Tanner, 7 
Priesterschapsleiders 

belang van steun aan - , 60-61 
uitspraak over, door Boyd K. 

Packer, 60 
bereidheid om - te volgen, 

noodzakelijk om macht in 
priesterschap te 
ontvangen, 6 

Priesterschapsquorum 
doeleinden van, 24-30 
functioneren, 25-27 

uitspraak over, door Boyd K. 
Packer, 27 

uitspraak over, door David O. 
McKay, 26 

uitspraak over, door Harold 
B. Lee, 26 
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uitspraak over, door Stephen 
L. Richards, 26 

ons deel doen als leden van, 
27-30 

uitspraak over, door J. 
Reuben Clark jr., 26 

verhaal ter verduidelijking, 
door Vaughn J. 
Featherstone, 28-30 

Profeten in de periode tussen 
Mozes en Jezus Christus, 12 

Q 
Quorum Melchizedeks-

priesterschapsdragers, 
dienstbaarheid een taak van, 66 

R 
Rechtschapenheid 

nodig om macht in priesterschap 
te verkrijgen, 3-4 

nodig voor kracht van 
priesterschapsquorum, 25 

Reinheid, belang van, voor 
lichamelijke gezondheid, 
180-182 

Roepingen in priesterschap 
grootmaken, 54-55 

uitspraak over priesters 
door Victor L. Brown, 54-55 
door Wilford Woodruff, 54 

Rust, belang van, voor lichamelijke 
gezondheid, 180 

S 
Schriften 

bestuderen 
thuis, 109-111 
noodzakelijk om Gods wil te 

kennen, 6 
noodzakelijk om getuigenis te 

ontvangen, 194 

uitspraak over, door Gordon 
B. Hinckley, 194 

uitspraak over, door H. Burke 
Peterson, 111 

uitspraak over, door Joseph 
Smith, 192 

onderrichten aan de hand van, 
124-131 

voorbeeld van, door Spencer 
W. Kimball, 127-129 

uitspraak over, door Harold 
B.Lee, 130 

uitspraak over, door J. 
Reuben Clark, 124 

uitspraak over, door Marion 
G. Romney, 130 

uitspraak over, door Bruce R. 
McConkie, 113 

Schuld en financieel beleid, 154 
uitspraak over, door Ezra Taft 

Benson, 154 
Sleutels 

van geestelijke zegeningen en 
machten van Melchizedeks 
priesterschap, 66, 68 

van presidentschap van 
priesterschap 
gedragen door alle 

kerkpresidenten, 9 
ontvangen door Adam, 9 

Smith, Joseph 
geordend door Johannes de 

Doper, 19 
geordend door Petrus, Jakobus 

en Johannes, 19 
priesterschap hersteld door, 13, 

18-19 
Spaargeld, en financieel beleid, 155 
Studie, atmosfeer voor - scheppen, 

thuis, 108 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 108 
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Studie 
het gezin een centrum van 

evangelie- 107-113 
uitspraak over, door Marion 

G. Romney, 108 
van de Schriften noodzakelijk 

om Gods wil te kennen, 6 
van handboeken priesterschap 

noodzakelijk om 
priesterschapsplichten te 
kennen, 6 

T 
Tempelwerk, taak van 

Melchizedeks-
priesterschapsdragers, 64 

Thuis 
behulpzaam zijn 

taak van leraar in Aaronisch 
priesterschap, 44-46 

centrum voor evangeliestudie, 
107-113 

uitspraak over, door Marion 
G. Romney, 108 

harmonie, 93, 98 
uitspraak over, door David O. 

McKay, 98 
het ideale, uitspraak over, door 

Joseph F. Smith, 146 
onenigheid, oorzaken van, 

146-148 
priesterschapsdrager heeft 

leiding, 93 
taak van Melchizedeks-

priesterschapsdrager, 64 
Tiende, en financieel beheer, 154 

V 
Vader 

overlegt met gezinsleden, 93-100 
uitspraak over, door EIRay L. 

Christiansen, 98 

uitspraak over, door Richard 
L. Evans, 98 

verantwoordelijkheid van, voor 
welzijn gezin, 86-92 

zegeningen voor, 88-90 
Vasten, voor getuigenis, 194 
Vasten, 230-236 

en doopverbond, 218 
verhaal ter verduidelijking 

kracht van, door Ezra Taft 
Benson, 234-235 

verhaal ter verduidelijking 
kracht van, door Matthew 
Cowley, 233-234 

Vastengaven, 33-36 
Verkering, richtlijnen voor, door 

Spencer W. Kimball, 253 
Verlangen, noodzakelijk om macht 

in het priesterschap te 
verkrijgen, 4 

Voeding, belang van, voor 
lichamelijke gezondheid, 182 

Volmaaktheid, weg naar, 220-221 
uitspraak over, door Spencer W. 

Kimball, 220 
Voorbeeld 

belang van, 140-141 
van priesterschapsdragers, 4-7, 

40-41 
Vredestichter, zijn, taak van leraar 

in het Aaronisch priesterschap, 
46 

Vriendschap 
een taak van 

priesterschapsquorums, 
26-27 
uitspraak over, door Stephen 

L. Richards, 26 
uitspraak over, door Boyd K. 

Packer, 26 
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W 
Waardig zijn om het priesterschap 

te dragen 
uitspraak over, door N. Eldon 

Tanner, 7 
Welzijnszorg, taak van 

Melchizedeks-
priesterschapsdragers, 64 

Werk 
kiezen, 167-172 
ontwikkelen en verbeteren, 

vaardigheden, 168-176 
ervaring met, van Heber J. 

Grant, 175 
quorum kan werk helpen 

vinden, 174 
Werk 

een gebod en een zegen, 154, 
168,179 

gewoonten, 174-175 
Wet 

Melchizedekse-
priesterschapsleiders behoren 
- te eren, gehoorzamen en 
steunen, 66 

Woord van wijsheid 
verbiedt bepaalde stoffen, 178 
zegeningen voor 

gehoorzaamheid aan, 177-180 

Z 
Zedelijke reinheid, 250-255 

priesterschapsmacht in, 252-254 

uitspraak over, door Boyd K. 
Packer, 250 

uitspraak over, door Gordon 
B. Hinckley, 254 

uitspraak over, door Spencer 
W. Kimball, 253 

uitspraak over, door A. 
Theodore Tuttle, 253 

verhaal ter verduidelijking 
van verlies van, door 
Spencer W. Kimball, 
251-252 

Zegen, patriarchale. Zie Patriarchale 
zegen 

Zegeningen, gebaseerd op 
gehoorzaamheid, 69 

Zelfredzaamheid, uitspraken over, 
door Spencer W. Kimball, 160 

Zendeling 
doeltreffend, taak van priester 

om - te worden, 55 
taak van priester om - te zijn, 

52-54 
Zendingswerk, taak van 

Melchizedeks-
priesterschapsdragers, 64 

Zeventig 
quorums van, 79 

Zion 
gevestigd door Henoch, 11 
van Henoch, opgenomen in de 

hemel, 11 
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PLATEN 

Dit gedeelte bevat platen uit de doos Evangelieplaten (34730120). 
Deze platen kunnen worden gebruikt als aanvullende leermiddel voor 
evangeliestudie en evangelieonderwijs in de kerk en in het gezin. 

Het Oude Testament 
1. Noach en de ark met dieren 

Genesis 6:12-21; 7 :2-3, 8-9,11; 8 

2. Daniël in de leeuwenkuil 
Daniël 6 

3. Daniël legt de droom van Nebukadnessar uit 
Daniël 1:7; 2 

4. Jakob zegent zijn zoons 
Genesis 22:17-18; 26:4; 28:3; 48:21; 49; 2 Nephi 3:5; Jakob 2:25 

Het Nieuwe Testament 
5. Jezus de Christus 

Johannes 14:16-18, 26-27 

6. De geboorte van Jezus (door Carl Bloch. Met toestemming van het 
nationaal historisch museum in Frederiksborg [Hillerod].) 
Lucas 2:1-16 

7. De jeugd van Jezus Christus 
Matteüs 13:55-56; Lucas 2:41-52; Bijbelvertaling van Joseph Smith, 
Matteüs 3:24-25 

8. De intocht in Jeruzalem 
Matteüs 21:1-11; Marcus 11:1-11; Lucas 19:29-38; Johannes 12:12-15 

9. De wederkomst 
Maleachi 4:1; Matteüs 24:30, 36; Handelingen 1:11; Leer en Verbonden 
5:19;29:11,13; 88:96-97; 133:10, 20, 25, 48-49 

Het Boek van Mormon 

10. Nephi bedwingt zijn opstandige broers 
1 Nephi 17 

11. De bekering van Alma de jongere 
Mosiah 27 

12. Opperbevelhebber Moroni hijst de banier der vrijheid 
Alma 45:24; 46:1-37 
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Platen 

13. Mormon vat de platen samen 
De woorden van Mormon 1 

Kerkgeschiedenis 
14. Moroni verschijnt aan Joseph Smith in zijn kamer 

Geschiedenis van Joseph Smith 1:27-47 

15. De profeet Joseph Smith 
Leer en Verbonden 76:22-24; 135:3; Geschiedenis van Joseph Smith 1:25 

Tempels 
16. De Salt Lake-tempel 

Doopvont, St. Louis-tempel (Missouri) 
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