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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 waar Leringen van kerkpresidenten en lesboeken voor de Aaro-
nische 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 hulporgani-
saties 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 les-
boek gebruikt (1) als bron voor de lessen voor de Melchizedekse pries-
terschap op de eerste en de vierde zondag; (2) als aanvullende bron 
voor lessen aan de Aaronische priesterschap; en (3) waar dat wordt 
aangegeven voor de ZHV-lessen 'Leringen voor onze tijd' op de vierde 
zondag. In die units krijgen de leidsters en leerkrachten van de ZHV 
en de leiders en leerkrachten van de Melchizedekse en de Aaronische 
priesterschap een exemplaar van dit lesboek. Bovendien kunnen 
de leiders de Melchizedeks-priesterschapsdragers aansporen om voor 
persoonlijke studie en lessen in hun gezin een exemplaar van dit les-
boek 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 broeders erbij te betrekken en aanwijzingen voor het gebruik van 
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platen en 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 zorgen dat hij in elke les de beschikking heeft over 
een bord en bordkrijt. Veel aanschouwelijke leermiddelen die in het 
lesboek als posters worden aangegeven, kunnen op het bord getekend 
of geschreven worden. Meer aanwijzingen voor het lesgeven kunt u 
vinden in Leidraad onderwijs (34595 120) en in Onderwijzen - geen grotere 
roeping (36123 120). 

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 moge-
lijkheid heeft om gehandicapte leden medeleven te betonen. Hij be-
hoort 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. 

• 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?' 
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• 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. 
U behoort ervoor te zorgen dat ieder alles leert wat hij kan leren van 
het evangelie. 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 JEZUS 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 

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. 

1 januari 2000 
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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. 

H E T 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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DE EED EN HET 
VERBOND VAN HET 

PRIESTERSCHAP 

Doel: ons inzicht geven in de eed en het verbond van het priesterschap 
en in de manier waarop we onze roeping kunnen grootmaken. 

Inleiding 
Van 1900 tot aan zijn dood in 1941 is broeder Reed Smoot lid geweest 
van het Quorum der Twaalf Apostelen. In die periode is hij jarenlang 
tevens een gerespecteerd lid van de Amerikaanse senaat geweest. Velen 
hebben hem gevraagd zich kandidaat te stellen voor het presidentschap 
van de Verenigde Staten. Maar hem werd verteld dat hij zijn gods-
dienst dan moest opgeven omdat in die tijd de mensen geen mormoon 
zouden kiezen. Hij heeft daarover gezegd: Als ik moest kiezen tussen 
het ambt van diaken in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen en dat van president van de Verenigde Staten, zou 
ik kiezen voor diaken.' (Aangehaald door Bryant S. Hinckley in The 
Faith of Our Pioneer Fathers [1956], blz. 202.) 

• Waarom zou broeder Smoot zoveel waarde hechten aan het priester-
schap? 

Ouderling Smoot moest aan een aantal eisen voldoen om senator te 
kunnen worden. Als wij het priesterschap willen ontvangen, moeten 
ook wij aan bepaalde eisen voldoen. We moeten een onderhoud hebben 
met onze priesterschapsleiders die ons bepaalde vragen stellen om te 
bepalen of we waardig zijn het priesterschap te ontvangen en of we 
bereid zijn heilige priesterschapstaken op ons te nemen. 

• Welke vragen zouden onze priesterschapsleiders ons stellen? 

Toen ouderling Smoot als senator gekozen was, legde hij de eed af 
waarbij hij beloofde dat hij zijn taken in de regering zou vervullen. Als 
wij het priesterschap ontvangen, beloven wij de Heer ook dat wij onze 
taken zullen vervullen. 

De eed en het verbond van het priesterschap 
Wij ontvangen het heilig priesterschap door een 'eed en een verbond'. 
Dat betekent dat onze hemelse Vader ons zijn eed (plechtige belofte) 
geeft dat we kunnen beschikken over de macht en zegeningen van het 
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priesterschap als wij ons verbinden (Hem plechtig beloven) bepaalde 
dingen te doen. 'Daarom ontvangen allen, die het priesterschap ontvan-
gen, van mijn Vader deze eed en dit verbond, dat Hij niet kan verbre-
ken, en dat evenmin kan worden weggenomen' (LV 84:40). 

President Marion G. Romney heeft de betekenis van een verbond 
uitgelegd: 

'Een verbond is een contract. En een contract is een overeenkomst tus-
sen twee of meer mensen. Als ik een verbond met u zou sluiten, zou ik 
u iets beloven als u mij iets beloofde. Als ik met u een overeenkomst 
zou aangaan dat ik u een bepaald bedrag voor een auto zou betalen, en 
u beloofde dat u mij voor dat bedrag die auto zou leveren, zou dat een 
verbond zijn. In het verbond van het priesterschap geven wij de Heer 
onze belofte, en Hij belooft ons iets als tegenprestatie voor wat wij voor 
Hem doen.' (Verslag gebiedsconferentie Korea, 1975, blz. 36.) 

De eed en het verbond van het priesterschap worden uitgelegd in afde-
ling 84 van de Leer en Verbonden. Die tekst geeft een duidelijke 
beschrijving van de beloften die wij doen en de beloften die de Heer 
doet als wij het priesterschap ontvangen. 

• Zet op het bord: Onze beloften en De beloften van de Heer. Zet onder die 
kopjes de beloften die wij doen en de beloften die de Heer doet. 

Onze beloften aan de Heer 
• Lees Leer en Verbonden 84:33. 

In de eerste helft van vers 33 geeft de Heer ons een deel van het ver-
bond aan: 'Want allen, die getrouw zijn tot het verkrijgen van deze 
twee priesterschappen, waarvan ik heb gesproken, en in het grootma-
ken hunner roeping (...).' 

• Wat is ons deel van het verbond? (Wij beloven onze roeping groot te 
maken J 

Onze roeping grootmaken betekent dat wij ons best doen al onze roe-
pingen in het priesterschap te aanvaarden en uit te voeren zodat we 
bijdragen aan de vergroting van het koninkrijk van de Heer op aarde. 
Als we het priesterschap ontvangen, beloven we ook dat we getrouw 
zullen zijn en alle geboden zullen naleven. 

De beloften van de Heer aan ons 

• Lees LV 84:33-38. Wacht even na elk onderdeel van de belofte van de 
Heer, schrijf dat onderdeel op het bord en bespreek het. 

De Heer belooft dat we, als we ons aan ons gedeelte van het verbond 
houden, geheiligd zullen worden 'door de Geest ter vernieuwing van 
(onze) lichamen' (LV 84:33). Wij mogen verwachten dat we, als we onze 
roeping vervullen, naar lichaam en geest gesterkt zullen worden. 
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Ook kunnen we 'zonen van Mozes en Aaron' worden (LV 84:34). De 
zonen van Mozes en Aaron bedienden de verlossende verordeningen 
aan de kinderen van Israël. Door het priesterschap hebben wij in deze 
tijd hetzelfde voorrecht om die heilige verordeningen te bedienen. 

De Heer belooft dat wij 'het nageslacht van Abraham' zullen worden. 
(LV 84:34; cursivering toegevoegd.) Met andere woorden: wij kunnen 
de zegeningen ontvangen die beloofd zijn aan Abraham en zijn nage-
slacht. 

• Laat een broeder Abraham 2:8-11 voorlezen. 

God heeft met Abraham en diens nageslacht een verbond gesloten 
dat door hen alle volken van de aarde met het evangelie gezegend 
zouden worden. Die zegeningen worden gegeven door de macht en 
de bevoegdheid van getrouwe priesterschapsdragers. 

De Heer belooft ook dat getrouwe priesterschapsdragers 'de uitver-
korenen Gods zullen worden' (LV 84:34). Dat betekent dat getrouwe 
priesterschapsdragers die hun roeping grootmaken en alle heilige, 
verlossende verordeningen van het priesterschap aangaan, de volheid 
van het koninkrijk van onze hemelse Vader zal worden gegeven. 

En dan zegt de Heer: 'Alles wat Mijn Vader heeft (zal hun) worden 
gegeven' (LV 84:38). 

President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd: 'Bent u ooit opgehouden 
met [het tellen] van de zegeningen, de machten die de Heer heeft? 
Al die macht, invloed, kracht zal u ten deel vallen, en dat is overeen-
komstig de eed en het verbond van het heilig priesterschap dat 
u draagt.' (Verslag conferentie gebied Buenos Aires, 1975, blz. 51.) 

Het lijdt geen twijfel dat de Heer zijn beloften aan wie getrouw en ge-
hoorzaam is, zal nakomen. De verantwoordelijkheid ligt daarom bij 
ons. Als wij onze beloften aan de Heer niet nakomen, kan de Heer ons 
niet geven wat Hij allemaal voor ons in petto heeft. 

Onze roeping in het priesterschap groot maken 
Wij hebben door middel van een verbond met onze Vader in de hemel 
beloofd dat wij onze roeping groot zouden maken. 

• Op welke manieren kunnen we onze roeping grootmaken? 

Als het Aaronisch priesterschap op ons wordt bevestigd, worden we 
geordend tot een ambt in dat priesterschap: diaken, leraar of priester. 
Aan elk van die ambten zitten bepaalde verplichtingen en taken vast. 
Ambten in het Melchizedeks priesterschap zijn: ouderling, hogepries-
ter, patriarch, zeventig en apostel. (Zie Evangeliebeginselen, hoofdstuk 14, 
blz. 85-93, voor uitleg van de plichten van die roepingen.) 

'God heeft het priesterschap verleend aan de mannelijke leden van de 
kerk die zich aan de gedragsnormen houden, zodat zij in zijn naam het 
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heil van het mensdom teweeg kunnen brengen. (...) Een man ontvangt 
het Aaronisch of Melchizedeks priesterschap wanneer een bevoegd 
priesterschapsdrager dat aan hem verleent en hem ordent tot een ambt 
in het priesterschap (zie Geloofsartikelen 1:5; LV 42:11).' (Handboek 
kerkbestuur, boek 2; Leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties, 
blz. 161.) 

President Kimball heeft gezegd: 

'Dit priesterschap is geen speeltje. Het is niet iets wat we kunnen dra-
gen en ons er verder niet druk om maken. Het gaat hier om het allerbe-
langrijkste in de hele wereld, en we ontvangen het met een eed en een 
verbond. (...) 

'De Heer wist dat we zwakke mensen zijn en verleid kunnen worden, 
en Hij heeft gezegd dat Hij ons daarom vraagt om 's morgen, 's avonds, 
altijd te bidden. Daarom heeft Hij ons de gezinsavond gegeven, opdat 
we er vaak aan herinnerd worden. Daarom heeft Hij ons de priester-
schapsbijeenkomsten gegeven, waar we met onze broeders samenko-
men en er steeds aan denken.' (Verslag gebiedsconf eren tie Korea 1975, 
blz. 40-41.) 

Voordat iemand zijn priesterschapsroeping groot kan maken, moet hij 
weten wat er van hem verwacht wordt. Hij moet eerst 'met zijn plicht 
bekend worden, en [dan] (...) het ambt, waartoe hij is aangesteld, met 
alle ijver uitoefenen' (LV 107:99). 

Uit het volgende verhaal blijkt dat president Kimball begreep wat zijn 
plichten waren en dat hij zijn roeping als diaken grootmaakte. 

'Ik herinner me nog dat ik diaken was. (...) Ik vond het een grote eer. 
Mijn vader hield altijd rekening met mijn taken en ik mocht altijd met 
paard en wagen de vastengaven ophalen. Het deel van de stad waar 
ik woonde, was mijn verantwoordelijkheid, maar het was een heel eind 
lopen, en een zak meel of een pot met fruit, of groenten of een brood 
werd zwaarder naarmate er meer bij kwam. Met paard en wagen was 
het dus gemakkelijker. (...) Het was een grote eer om dat voor mijn 
hemelse Vader te mogen doen; en (...) dat is het nog steeds. 

'Ik ben diaken, en daar ben ik altijd trots op. Als ik de apostelen plech-
tig naar het podium zie lopen om het avondmaal in te zegenen, en als 
ik andere algemene autoriteiten naar de avondmaalstafel zie gaan om 
het brood en water aan de mensen uit te delen, en ze dan weer naar 
hun plaats zie gaan, ben ik er trots dat ik diaken, leraar en priester ben.' 
(Ensign, mei 1975, blz. 79.) 

• Wat vond president Kimball van zijn roeping in het priesterschap? 
Hoe kunnen wij anderen beïnvloeden als we onze roeping groot 
maken? 
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Hulp om onze roeping groot te maken 
President Marion G. Romney heeft gezegd: 'Er zijn ten minste drie 
zaken nodig om onze roeping in het priesterschap groot te maken: 
Ten eerste moeten we een motiverend verlangen hebben. Verder moeten 
we de ivoorden van eeuwig leven onderzoeken en overdenken. En ten derde 
moeten we bidden.' (Ensign, juli 1973, blz. 89; cursivering toegevoegd.) 

• Welke drie zaken zijn volgens president Romney nodig om onze roe-
ping groot te maken? (Schrijf de antwoorden op het bord.) 

1. Een verlangen hebben. 

2. De Schriften bestuderen. 

3. Bidden. 

Als we dat doen, en we de geboden onderhouden, dan zullen we hulp 
krijgen van onze hemelse Vader om onze roeping groot te maken. 

Ouderling Orson Pratt, één van de grote zendelingen van de kerk, 
geloofde daar stellig in. Toen hij geroepen werd om in Schotland op 
zending te gaan, waren daar nog maar tachtig leden van de kerk. De 
zendelingen die daar vóór hem waren geweest, waren onder een regen 
van stenen, viezigheid en scheldwoorden gedwongen het gebied te 
verlaten. Na zijn aankomst in 1840 'reisde hij (...) naar de hoofdstad, 
Edinburgh. Een dag na zijn aankomst beklom hij midden in een natuur-
park een ruige, rotsachtige heuvel, waar hij een prachtig uitzicht had 
op de oude stad. Plaatselijk werd die heuvel de "zetel van Arthur" 
genoemd, maar de heiligen kennen hem als "de heuvel van Pratt". 
Daar smeekte Orson Pratt of de Heer hem tweehonderd zielen wilde 
geven die hij tot bekering kon brengen. De Heer hoorde en verhoorde 
dat gebed.' (Muriel Cuthbert, 'Strong Saints in Scotland', Ensign, 
oktober 1978, blz. 36.) 

Ouderling Pratt heeft zijn roeping groot gemaakt; en hierdoor werden 
ook andere mensen gezegend. In 1853, nog maar dertien jaar nadat 
ouderling Pratt die heuvel had beklommen en de Heer om hulp had 
gesmeekt, telde de kerk in Schotland 3.291 leden. 

Tot slot 
'De zegeningen van de Heer worden de heiligen en de wereld aange-
boden door de bediening van degenen die zijn heilig priesterschap 
dragen. (...) Het priesterschap dragen is niet zomaar iets. We hebben 
te maken met de macht en het gezag des Heren, dat Hij ons heeft gege-
ven door in deze tijd de hemelen te openen opdat alle zegeningen ons 
weer ter beschikking zouden staan.' (Joseph Fielding Smith, 'Blessings 
of the Priesthood', Ensign, december 1971, blz. 98.) 

De Heiland heeft door een eed en een verbond beloofd dat wij, als wij 
onze roeping in het priesterschap groot maken, alles zullen ontvangen 
wat onze Vader heeft. Het grootste geschenk dat Hij voor ons heeft, is 
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het eeuwige leven (LV 14:7). Wij hebben de belofte dat wij het eeuwige 
leven kunnen ontvangen en dat wij anderen kunnen helpen het te ont-
vangen. We behoren vaak stil te staan bij de grote zegeningen die de 
Heer ons beloofd heeft. Als we dat doen, groeit ons verlangen om onze 
verbonden na te leven, en dat leidt ons naar het eeuwige leven. 

Opdracht 
Neem vandaag het besluit dat u uw roeping groot zult maken. Bestu-
deer de Schriften om inspiratie te ontvangen, en bid dan ernstig om 
hulp. Houd de eed en het verbond van het priesterschap in gedachten 
en denk eraan dat onze hemelse Vader u alles wil geven wat Hij heeft. 
Help anderen en gebruik uw ambt en roeping in het priesterschap om 
hen tot zegen te zijn. 

Aanvullende teksten 

• Jakob 1:17-19 (je roeping groot maken) 

• Mosiah 2:20-24 (wat wij God verschuldigd zijn) 

• LV 58:26-29 (ijverig werkzaam zijn voor een goede zaak) 

• LV 121:34-36 (priesterschap kan alleen bestuurd worden op basis van 
rechtschapenheid) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Lees Leer en Verbonden 84:1-48. Zorg dat u vooral vertrouwd raakt 
met de verzen 33-44. 

2. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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DE SLEUTELS VAN 
HET PRIESTERSCHAP 

Doel: meer inzicht krijgen in doel en gebruik van de sleutels van het 
priesterschap 

Inleiding 
Met een sleutel open je een deur. We kunnen een huis niet op een nette 
manier binnengaan als we geen sleutel of toestemming van de eigenaar 
hebben. Zo ook, met uitzondering van echtgenoten en vaders die 
het recht hebben hun gezin te zegenen, kan iemand zijn priesterschap 
alleen gebruiken als hij daarvoor toestemming krijgt. Bijvoorbeeld: 
een priester heeft de bevoegdheid iemand anders te ordenen tot een 
ambt in het Aaronisch priesterschap, maar dat mag hij niet zonder 
toestemming van zijn bisschop of gemeentepresident. Die macht om 
toestemming te geven, wordt de sleutels van het priesterschap 
genoemd. 

'Het is noodzakelijk dat iedere handeling die onder dit gezag plaats-
vindt, op de juiste tijd en plaats, op de juiste manier en naar de juiste 
orde wordt verricht. De macht om leiding te geven aan die werkzaam-
heden ligt besloten in de sleutels van het priesterschap.' (Joseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, 53 editie, blz. 136.) 

President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd: 'Die sleutels geven 
het recht om te presideren; ze vormen de macht en de bevoegdheid 
om alle zaken van de Heer op aarde te bestuderen en te leiden. Wie 
[die sleutels] dragen, hebben de macht om aan te geven op welke 
manier alle anderen in het priesterschap dienstbaar kunnen zijn. We 
kunnen allemaal het priesterschap dragen, maar we kunnen het alleen 
gebruiken als we daartoe gemachtigd en aangewezen zijn door dege-
nen die de sleutels dragen.' (Ensign, juli 1972, blz. 87.) 

• Wat is het verschil tussen het priesterschap en de sleutels van het 
priesterschap? (Het priesterschap is de van God verkregen macht of 
bevoegdheid. De sleutels zijn het recht om die macht of bevoegdheid 
op een bepaalde manier te gebruiken.) 
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Wie draagt de sleutels van het priesterschap? 
Jezus Christus heeft altijd alle sleutels van het priesterschap gedragen. 
Toen Hij destijds zijn twaalf apostelen koos, heeft Hij hun allemaal het 
priesterschap gegeven. (Zie Johannes 15:16.) 

• Toon visueel hulpmiddel 2-a: 'Christus ordende zijn apostelen en gaf 
hun de sleutels van het priesterschap'. 

Vóór zijn kruisiging heeft Christus de sleutels van het priesterschap 
aan Petrus, Jakobus en Johannes gegeven. Dat gebeurde op de berg der 
verheerlijking. (Zie Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 158; 
Matteüs 17:1-9.) Maar in de eeuwen die volgden op de dood van de 
apostelen, gingen die sleutels verloren; en om het priesterschap weer te 
kunnen uitoefenen, moesten die sleutels hersteld worden. Daarom 
heeft de Heer Petrus, Jakobus en Johannes naar de profeet Joseph Smith 
gestuurd om het Melchizedeks priesterschap en de sleutels daarvan te 
herstellen. (Zie LV 27:12,13.) 

Die heilige sleutels zijn gegeven aan alle apostelen en profeten van de 
kerk, en worden door de huidige profeet en apostelen van de kerk 
gedragen. 

• Toon visueel hulpmiddel 2-b: 'President Gordon B. Hinckley'. 

Hoewel elke apostel alle sleutels van het priesterschap draagt, is het de 
bedoeling van de Heer dat slechts één man tegelijk die sleutels voor de 
kerk gebruikt. Daarom wordt de oudste apostel (naar anciënniteit, 
niet naar leeftijd) door het Quorum der Twaalf Apostelen geordend tot 
president van de kerk, en krijgt hij het recht om alle sleutels van het 
priesterschap te gebruiken. Als hij komt te overlijden, ordenen de over-
blijvende apostelen de volgende, naar anciënniteit oudste apostel 
(de president van het Quorum der Twaalf) om als president van de 
kerk zijn apostolische sleutels ten volle te gebruiken. 

De president van de kerk is daarom de enige man op aarde die de 
macht heeft om alle sleutels van het priesterschap te gebruiken. (Zie 
LV 132:7). Bepaalde sleutels draagt hij echter over aan de leiders die de 
kerk presideren. (Daartoe behoren zendingspresidenten, gemeentepre-
sidenten, tempelpresidenten, ringpresidenten, bisschoppen en presi-
denten van Melchizedekse-priesterschapsquorums.) Op hun beurt dra-
gen die weer een deel van hun bevoegdheid (maar niet hun sleutels) 
over aan mannen en vrouwen in hun units door hen aan te stellen in 
diverse ambten en roepingen. 

President Joseph F. Smith heeft uitgelegd: 'In hun volheid worden de 
sleutels slechts door één persoon tegelijk gedragen, namelijk door de 
profeet en president van de kerk. Hij kan een gedeelte van die macht 
aan iemand anders overdragen, waardoor die persoon de sleutels van 
dat bepaalde werk draagt. Een tempelpresident, ringpresident, een bis-
schop, een zendingspresident, een president van een quorum dragen 
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allemaal de sleutels van het werk dat in die bepaalde organisatie wordt 
verricht. Hun priesterschap wordt door die bepaalde opdracht niet 
groter.' (Gospel Doctrine, blz. 136.) 

Sommige sleutels krijgt een man automatisch wanneer hij het Aaro-
nisch of het Melchizedeks priesterschap ontvangt. Bijvoorbeeld: als 
iemand het Melchizedeks priesterschap ontvangt, krijgt hij het gezag 
om vaderlijke zegens en zegens van troost te geven, en om zieken 
te zalven. Hij behoudt het recht daartoe zolang hij dat priesterschap 
draagt. Anders kan het hem zelfs door de dood niet afgenomen 
worden. 

Maar bepaalde machten en rechten die men kan krijgen, zijn slechts tij-
delijk. Een gemeentepresident draagt bijvoorbeeld de sleutels van zijn 
gemeente alleen voor de periode dat hij gemeentepresident is. Als hij 
uit dat ambt wordt ontheven, draagt hij die sleutels niet meer. 

Het belang van priesterschapssleutels 
Als iemand in de kerk een tijdelijke taak krijgt als functionaris of leer-
kracht, wordt hij voor die roeping aangesteld. De functionaris die de 
sleutels van die roeping draagt, verleent de betrokkene in de aanstel-
lingszegen het recht om in die roeping te handelen. Daarna kan nie-
mand anders zijn roeping vervullen - net zomin als hij de taak van 
iemand anders kan vervullen. De betrokkene behoudt dat recht totdat 
hij uit die functie wordt ontheven. Die ontheffing wordt verleend door 
de presiderende functionaris; daarna heeft de betrokkene niet meer het 
recht om in die functie op te treden. Leden van de kerk kunnen voor 
een periode van weken, maanden of jaren in functies in de kerk aange-
steld worden. De duur ervan hangt af van de bestaande behoefte, de 
manier waarop de taak wordt uitgevoerd, en de aanwijzingen die de 
presiderende functionaris van de Heer ontvangt. 

Hoewel zowel mannen als vrouwen voor roepingen kunnen worden 
aangesteld, kunnen alleen priesterschapsdragers voor priesterschapsamb-
ten worden geordend. Dat betreft de ambten van diaken, leraar, priester, 
ouderling, hogepriester, bisschop, patriarch, zeventig en apostel. Orde-
ning tot een dergelijk ambt stelt de betrokkene in staat op een bepaalde 
manier in de kerk dienstbaar te zijn - maar alleen, zoals al eerder 
gezegd is, als daarvoor toestemming is gegeven door degene die de 
sleutels van het priesterschap draagt. 

Uit het volgende verhaal blijkt hoe door een juist gebruik van priester-
schapssleutels de orde in de kerk gehandhaafd blijft. 

In de begintijd van de kerk ging Hiram Page ervan uit dat hij de be-
voegdheid had om het woord van de Heer aan de kerk te openbaren. 
Hij begon anderen over zijn openbaringen te vertellen en een groot 
aantal leden geloofde alles wat hij verkondigde. De profeet Joseph 
Smith vroeg de Heer in gebed wat hij moest doen. De Heer ant-
woordde : 'Niemand zal worden aangesteld om geboden en openba-
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ringen in deze kerk te ontvangen, behalve mijn dienstknecht Joseph 
Smith jr.' (LV 28:2). Hij zei ook dat Joseph tegen Hiram Page moest 
zeggen dat wat Hiram verkondigd en geschreven had, van de duivel 
was. De Heer legde uit dat Hiram niet de aangewezen persoon was 
om openbaringen voor de kerk te ontvangen: 'Deze dingen zijn 
hem niet aangewezen. (...) Want alle dingen moeten ordelijk worden 
gedaan.' (Zie LV 28:11-13.) 

De profeet Joseph deed wat de Heer hem opdroeg. Hij sprak met 
Hiram Page en vertelde hem wat de Heer had gezegd. Deemoedig 
betuigde broeder Page zijn spijt en beloofde op te houden met waar hij 
mee bezig was geweest. Joseph zag dat hij zich bekeerd had en vroeg 
hem of hij op zending wilde. Later, tijdens een conferentie, vertelde de 
profeet aan de leden van de kerk wat de Heer geopenbaard had en 
vroeg hun te vergeten wat Hiram Page hun geleerd had. Allen stemden 
daarmee in en brachten hun stem uit om Joseph te aanvaarden als hun 
enige profeet, ziener en openbaarder. (Zie History of the Church, deel 1, 
blz. 109-115.) 

• Waarom is het belangrijk dat er maar één man is die alle sleutels van 
het priesterschap gebruikt? 

De kerk van de Heer is 'een huis van orde' 
Omdat het priesterschap heilig is, wordt ons gezegd dat we er met 
zorg mee om moeten gaan. Het priesterschap wordt daarom in orde 
bestuurd om verwarring en misbruik te voorkomen. 'Zie, Mijn 
huis is een huis van orde, zegt de Here God, en niet een huis van 
verwarring.' (LV 132:8). 

Orde is altijd een aspect geweest van het koninkrijk van de Heer op 
aarde. Mozes heeft de noodzaak van orde al snel ingezien toen hij 
geroepen werd de Israëlieten te leiden. De Israëlieten hadden een leider 
nodig om hun eenheid te behouden, maar voor Mozes was het onmo-
gelijk om in zijn eentje het hele volk leiding te geven. Daarom koos hij 
'flinke, godvrezende, betrouwbare mannen' en stelde die aan tot over-
sten. Sommigen stelde hij aan tot overste over honderd, anderen tot 
overste over vijftig, en weer anderen tot overste over tien. Vervolgens 
leerde hij hun hoe ze hun groep moesten presideren. (Zie Exodus 
18:17-22.) 

In onze tijd krijgen onze priesterschapsleiders - bisschoppen en ring-, 
districts-, zendings-, gemeente- en quorumpresidenten - de sleutels 
van het priesterschap opdat wij op een ordelijke manier geleid kunnen 
worden en de noodzakelijke verordeningen van het evangelie kunnen 
ontvangen. Kerkleiders hebben veel taken, omdat zij priesterschaps-
sleutels dragen. Die taken zijn bijvoorbeeld: 

Gesprekken voeren met degenen die verordeningen zullen 
ontvangen. 
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Het belang van de verordening uitleggen. 

Vaststellen of de desbetreffende persoon al dan niet klaar is om de 
verordening te ontvangen. 

De nodige verslagen bijhouden. 

Vaststellen of degenen die de verordening zullen verrichten, dat ook 
waardig zijn. 

Iemand vragen om de bijeenkomsten van de kerk te leiden. 

De leden van de kerk vragen steun te verlenen. 

Een vader heeft sleutels om zijn gezin tot zegen te zijn 
De Heer heeft de vader aangewezen als hoofd van het gezin. Om 
wezenlijk het geestelijk hoofd van zijn gezin te zijn, moet hij zijn pries-
terschap met ere dragen. Als hij dat doet, heeft hij de macht om zijn 
gezin in liefde en harmonie te leiden en tot zegen te zijn. 

• Welke sleutels dragen wij als hoofd van ons gezin? Wat kunnen we 
door die sleutels voor onze gezinsleden doen? 

Door het priesterschap kunnen we veel schitterende zegeningen ont-
vangen. Bisschop H. Burke Peterson heeft er een aantal genoemd: Als 
wij [dusdanig] leven [dat we het kunnen ontvangen], kan onze hemelse 
Vader ons een macht geven waardoor er vrede kan heersen in een 
gezin dat onder zorgen gebukt gaat. Wij kunnen de macht hebben om 
kleine kinderen tot zegen te zijn en te troosten, waardoor ze in de 
vroege morgen met hun behuilde ogen in slaap vallen. We kunnen de 
macht hebben om (...) onze vermoeide, overbelaste echtgenote tot rust 
te brengen. Wij kunnen de macht hebben om richting te geven aan het 
leven van een verwarde en kwetsbare tiener. Wij kunnen de macht heb-
ben om onze dochter een zegen te geven voordat ze naar haar eerste 
afspraakje gaat, of voor haar tempelhuwelijk, of om onze zoon een 
zegen te geven voordat hij op zending of naar de middelbare school 
gaat (...) Wij kunnen de macht hebben zieken te genezen en eenzamen 
te troosten.' (Ensign, mei 1976, blz. 33.) 

• Wat vindt u ervan dat een vader die leeft volgens de normen van het 
evangelie, de macht en de bevoegdheid heeft om zijn vrouw en 
kinderen een zegen te geven? Hoe zou u zich voelen als een gezinslid 
u om zo'n zegen vroeg? 

Zuster Kyuln Lee uit Korea putte troost uit een priesterschapszegen die 
ze thuis ontving. Ze vertelt: 

'Het gebeurde ongeveer zeven jaar geleden, toen mijn eerste kind nog 
maar tien maanden was. Mijn man was lid van het presidium van het 
district Korea en moest bijna elk weekend een verre reis ondernemen 
om zijn taken voor de kerk te vervullen, waardoor ik alleen was met 
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ons dochtertje, Po Hee. Dat weekend was hij 's zaterdags met de trein 
gezeten naar Pusan gegaan (een reis van zeven uur) en keerde hij die 
avond naar Seoul terug om 's zondags een conferentie in de gemeente 
Seoul-Oost bij te kunnen wonen. Het was vermoeiend en ik had met 
hem te doen. 

'Zaterdag en zondag was er met Po Hee niets aan de hand, en hoewel 
ze tijdens de avondmaalsdienst een beetje lastig was, ging ze thuis, 
toen ze haar flesje had leeggedronken, gewoon slapen. Om ongeveer 
half tien begon ze te huilen. Ze huilde harder dan normaal en toen ik 
haar oppakte, merkte ik dat ze hoge koorts had. Ik wist me geen raad. 
Ik kwam erachter dat het enige ziekenhuis in de buurt die dag gesloten 
was. Po Hee bleef maar huilen, en toen mijn man eindelijk thuis kwam, 
begon ik ook. 

'Mijn man sloeg zijn armen om Po Hee en mij heen en vroeg wat er aan 
de hand was. Po Hee zag er slecht uit. Toen ik vertelde wat er gebeurd 
was, trok hij zijn jas uit, zette zijn koffertje neer en pakte zijn gewijde 
olie. Toen zalfde hij ons dochtertje. Ik herinner me niet meer precies wat 
er gezegd werd, maar na de gebruikelijke formele woorden van de 
zalving vervolgde hij: "Hemelse Vader, ik ben dankbaar voor het leven, 
voor mijn vrouw en onze baby. Ik ben dankbaar voor het herstelde 
evangelie en de mogelijkheid om dienstbaar te zijn. U heeft me voor 
kerkelijke aangelegenheden naar Pusan en de gemeente Seoel-Oost 
gestuurd. Gisteren en vandaag heb ik mijn taak gedaan, en nu is mijn 
kindje erg ziek. U heeft me steeds geholpen. Help mij vanavond alstu-
blieft ook." 

'Nog voordat hij zijn gebed beëindigd had, sliep de baby, en toen ik 
opkeek, stond mijn man daar met tranen in zijn ogen. 

'Ons meisje zit nu in de tweede klas en is gezond en gelukkig, maar ik 
kan me nog heel goed herinneren wat mijn man in zijn gebed tot de 
Heer zei: "Gisteren en vandaag heb ik mijn taak gedaan." Ik hoop dat 
ik hem zal blijven steunen, zodat hij altijd tegen de Heer kan zeggen 
dat hij gehoorzaam is geweest. Wat een zegen dat ik een man heb die 
het priesterschap eert!' ('Our Baby, My Husband, and the Priesthood', 
Ensign, augustus 1975, blz. 65.) 

• Toon visueel hulpmiddel 2-c: 'Alle gezinsleden kunnen priester-
schapszegens ontvangen'. 

Alle gezinsleden kunnen bijzondere priesterschapszegens ontvangen. 
Een kind dat met een probleem worstelt of een vrouw die troost of lei-
ding nodig heeft, kunnen om een bijzondere zegen vragen en daardoor 
van de Heer de hulp ontvangen die ze nodig hebben. Als we zo'n 
zegen ontvangen, moeten we eraan denken dat veel beproevingen er 
zijn om ons ervaring te laten opdoen. We moeten er zo goed mogelijk 
mee omgaan. Maar als we merken dat we extra hulp nodig hebben, 
kunnen we ons voor een bijzondere zegen wenden tot een priester-

16 



Les 1 

schapsdrager in ons gezin, tot onze huisonderwijzers of een andere 
priesterschapsleider. 

• Laat de broeders in het kort iets vertellen over zegeningen die hun 
gezin door het priesterschap heeft ontvangen. 

'De vader moet ernaar hongeren, dorsten en hunkeren om zijn gezin 
tot zegen te zijn, zich tot de Heer wenden, de woorden van God over-
peinzen, en de Geest bij zich hebben om te weten wat de Heer wil 
en wat hij moet doen om zijn gezin leiding te geven.' (Ezra Taft Benson, 
God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [1974], blz. 185.) 

Naast die manier van leidinggeven 'behoort een vader die het Melchi-
zedeks priesterschap draagt te worden aangespoord zijn kinderen een 
naam te geven en te zegenen. Hij behoort de zieken in zijn gezin te 
zalven. (...) Hij kan een vaderlijke zegen geven.' 

'(...) Als patriarch van zijn gezin is een vader ook openbaarder voor 
zijn gezin (...) en (...) kan in die zin de openbaringen van de Heer ont-
vangen voor het welzijn van dat gezin.' (A. Theodore Tuttle, Ensign, 
januari 1974, blz. 66-67.) Vaders die goed leven, behoren ook hun kin-
deren te dopen, de gave van de Heilige Geest op hen te bevestigen en 
hen tot het priesterschap te ordenen. Maar anders dan het geval is met 
de rechten die aan zijn vaderschap verbonden zijn, kan een vader die 
verordeningen alleen verrichten nadat hij toestemming heeft ontvangen 
van de priesterschapsleiders die in zijn unit de sleutels dragen. 

Tot slot 
Hoewel we als priesterschapsdragers de bevoegdheid hebben om be-
paalde verordeningen te verrichten, kunnen we dat pas als we toestem-
ming hebben van onze kerkleiders. De bevoegdheid om die toestem-
ming te geven, noemen we de sleutels van het priesterschap. De profeet 
is de enige man op aarde die alle priesterschapssleutels draagt, maar 
een aantal daarvan heeft hij overgedragen aan de leiders die de units 
van de kerk presideren; op hun beurt geven zijn ons toestemming om 
ons priesterschap te gebruiken. 

Als we geordend worden tot het Melchizedeks priesterschap, ontvan-
gen we bepaalde sleutels die we als vader mogen gebruiken. Met die 
sleutels kunnen we het priesterschap gebruiken om onze gezinsleden te 
zegenen. 

Opdracht 
Overpeins onder gebed hoe u met uw priesterschap uw gezin tot zegen 
kunt zijn. 

Aanvullende teksten 

• LV 65:1-6 (de sleutels van het koninkrijk Gods overgedragen aan de 
mens) 
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• LV 110:11-16 (de sleutels van deze en andere bedelingen overge-
dragen aan de mens) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Bestudeer 1 Korintiërs 12:12-28. 

2. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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HET PRIESTERSCHAP 
EREN 

Deze les heeft tot doel ons de heilige macht van het priesterschap te 
laten begrijpen en ons verlangen om het te eren te doen toenemen. 

Inleiding 

• Zing 'Hoog op der bergen kruin' (Lofzangen, nr. 5; of Evangelie-
beginselen, nr. 338.) 

'Twee zendelingen in Hongkong waren uitgenodigd voor een diner bij 
broeder en zuster Wong thuis. De tafel was gedekt met verscheidene 
tinnen schalen en borden. Zuster Wong glimlachte beleefd naar de 
twee zendelingen vanuit de hoek van de kamer waar ze bezig was met 
koken op een rokende brander. Toen zette ze schalen en borden met 
gerechten op tafel. De zendelingen wisten niet wat ze zagen. Er ston-
den schalen met rijst, maar ook schalen met garnalen en andere oos-
terse delicatessen die allemaal veel te duur moesten zijn voor dat een-
voudige vluchtelingengezin. Broeder Wong sprak een gebed uit en ze 
begonnen aan de maaltijd; maar broeder en zuster Wong namen heel 
kleine porties, terwijl ze de zendelingen aanmoedigden zich te goed te 
doen. De zendelingen merkten dat het een oprecht gebaar was en hoe-
wel ze wisten dat ze beter voedsel aten dan broeder en zuster Wong 
zich ooit voor een gewone maaltijd zouden kunnen veroorloven - een 
maaltijd die misschien wel een heel maandsalaris gekost had - wilden 
de zendelingen niet kwetsen of weigeren, omdat broeder en zuster 
Wong zich zulke opofferingen hadden getroost. 

'Het was moeilijk; ze wilden het oprecht gemeende geschenk aanvaar-
den, maar ze beseften ook hoeveel ontberingen en honger - offers - dat 
geschenk mogelijk hadden gemaakt. Broeder en zuster Wong en hun 
zoons aten bijna niets. Maar toen de maaltijd beëindigd was, gaven ze 
blijk van hun tevredenheid en vroegen ze bezorgd of de zendelingen 
wel genoeg gegeten hadden. Toen iedereen opstond zodat zuster Wong 
de tafel kon afruimen, pakte een van de zendelingen de hand van broe-
der Wong en vroeg diep ontroerd: "Waarom hebt u ons zo verwend, 
ten koste van uzelf?" Met een rustige vriendelijkheid die alleen het 
gevolg kon zijn van het feit dat hij huis en haard verlaten en in een 
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3-a: 'De aarde is geschapen met de macht van het priesterschap'. 
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vreemd land de waarheid aanvaard had, zei broeder Wong: "Wij heb-
ben dat voor jullie gedaan omdat jullie het priesterschap dragen, en 
omdat God jullie hierheen gestuurd heeft om ons over het evangelie te 
vertellen/" (Life and Teachings of Jesus, blz. 134.) 

• Hoe toonden broeder en zuster Wong hun respect voor wie het pries-
terschap van God droegen? Waarom is het belangrijk dat wij respect 
tonen voor het priesterschap dat we dragen? 

Het priesterschap - de grootste macht op aarde 
Het priesterschap is de grootste macht op aarde. Het is niet alleen de 
macht van God die de mens op aarde gegeven is om zijn werk te doen, 
maar het is diezelfde macht waardoor onze hemelse Vader en Jezus 
Christus hun werk doen. Door de macht van het priesterschap heeft 
de Heiland de aarde geschapen. 

• Toon visueel hulpmiddel 3-a: 'De aarde is geschapen door de macht 
van het priesterschap'. 

Het is een groot voorrecht dat we dat priesterschap en de macht ervan 
hebben gekregen. 

• Laat de broeders LV 107:1-4 lezen. Wat is de officiële naam van het 
priesterschap? ('Het Heilige Priesterschap naar de Orde van de Zoon 
Gods.') 

Wij noemen het priesterschap het Melchizedeks priesterschap om te 
veelvuldig gebruik van de naam 'de Zoon Gods' te voorkomen. Maar 
het priesterschap is eigenlijk het priesterschap van de Heiland. 

Velen onder ons begrijpen niet hoe machtig het priesterschap is. In de 
tijd van Henoch heeft God beloofd 'dat iedereen die volgens deze orde 
en roeping geordend is, door geloof de macht behoort te hebben om 
bergen te splijten, zeeën te verdelen, wateren te laten opdrogen, hun 
loop te veranderen, de legers van de volken te trotseren, de aarde 
te verdelen, elke band te verbreken en in Gods tegenwoordigheid te 
staan; om alles volgens zijn wil te doen, overeenkomstig zijn gebod.' 
(John Taylor, The Mediation and Atonement [1882], blz. 85; cursivering 
toegevoegd.) 

Omdat wij het priesterschap dragen, vertegenwoordigen wij Christus. 
Daarom moeten wij, als we zijn macht willen hebben, zijn wil 
doen. We moeten zijn geboden gehoorzamen en altijd als we het 
priesterschap gebruiken, proberen te handelen zoals Christus 
dat zou willen. 

Ouderling H. Burke Peterson heeft uitgelegd: 'Ik begrijp dat er verschil 
is tussen de bevoegdheid van het priesterschap en de macht van het 
priesterschap. (...) Iedereen die het priesterschap draagt, heeft de 
bevoegdheid om voor de Heer te handelen, maar de doeltreffendheid 
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van dat gezag - of zo u wilt, de macht die uit die bevoegdheid voort-
vloeit - hangt af van onze levenswijze, van onze rechtschapenheid.' 
(Ensign, mei 1976, blz. 33.) 

Als we het waardig zijn, hebben we de macht ons gezin te zegenen, 
openbaring te ontvangen voor onze roeping in het priesterschap, 
wonderen te doen en Satan te overwinnen. Het priesterschap is de 
macht waardoor verordeningen worden verricht, tempelwerk wordt 
gedaan en het evangelie wordt verkondigd. Zonder de macht van het 
priesterschap kunnen we geen van die verordeningen en zegeningen 
ontvangen. 

• Vraag enkele broeders om te vertellen hoe zij de macht van het 
priesterschap in hun leven gemanifesteerd hebben gezien? 

Een jonge zendeling is door eigen ervaring de macht van het priester-
schap gaan begrijpen: 

Samen met zijn collega ging hij in een van de arme buurten van de 
stad een zendingsles geven. Het jonge echtpaar dat de kerk onderzocht, 
was straatarm. Hun dierbaarste bezit was hun pasgeboren dochtertje, 
dat ernstig ziek was. Haar gezichtje was blauw, bijna zwart. Haar 
ogen vielen steeds dicht, alsof ze in slaap viel. De ouders hadden veel 
verdriet. Ze beseften dat hun dierbare dochtertje op sterven lag. De 
jonge zendeling kreeg de onweerstaanbare gedachte: 'Gebruik je pries-
terschap!' Daarom vroeg hij de vader zijn dochtertje in de armen te 
nemen. De zendeling en zijn collega legden hun handen op het hoofdje 
van de baby, oefenden geloof en gaven haar een zegen. De Geest zei 
dat ze moesten zeggen dat ze weer gezond zou worden en zou op-
groeien tot een lieve jonge vrouw. Die zegen ging in vervulling. Het 
kindje werd helemaal beter. 

De jonge zendeling was de Heer dankbaar dat hij Hem kon dienen. 
Het gebeurde was tegelijk aangrijpend en verootmoedigend. Hij had 
iets geleerd over de grote macht van God die zijn dienstknechten ter 
beschikking staat door het priesterschap. 

• Waarom is ons geloof belangrijk bij de uitoefening van de macht van 
het priesterschap? 

Het priesterschap eren 
President Harold B. Lee heeft het volgende verteld: 'Ik herinner me 
iets dat een van onze militairen eens vertelde. Hij werd eens uitgeno-
digd naar een officiersmess waar een drinkgelag gaande was. De 
mannen vertoonden nogal liederlijk gedrag. Hij merkte iemand op 
die er niet in geïnteresseerd was. Dus ging hij naar die man toe die, 
net als hijzelf, niet aan het rumoer deelnam. En hij zei: "Je lijkt niet 
veel interesse te hebben in dit soort feesten." De jongeman richtte zich 
helemaal op en zei: "Nee, meneer, ik neem niet deel aan dit soort 
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feesten, want, weet u, ik ben lid van het koninklijk huis van Engeland." 
En ons lid zei, net zo trots: "Ik ook niet, want ik ben lid van het konink-
lijk huis van God.'" (Ye Are the Light of the World [1974], blz. 22; zie ook 
1 Petrus 2:9.) 

Omdat dit het priesterschap van de Heiland is, behoren we het te eren 
zoals Christus dat zou willen. 

Ouderling James E. Talmage heeft geschreven over zijn ordening tot 
het priesterschap en wat er in hem omging toen hij probeerde dat 
te eren: 

'Zodra ik geordend was, kwam er een gevoel over me dat ik nooit hele-
maal heb kunnen beschrijven. Het leek nauwelijks mogelijk dat ik, een 
kleine jongen, zoveel eer van God kreeg dat ik geroepen werd tot het 
priester schap. (...) Ik vergat dat ik nog maar elf was; ik voelde me sterk 
bij de gedachte dat ik aan de Heer toebehoorde en dat Hij me zou hel-
pen bij alles wat van me gevraagd werd. (...) 

'Mijn ordening [tot diaken] had invloed op alle facetten van mijn jon-
gensjaren. Ik ben bang dat ik soms vergat wat ik was, maar ik ben altijd 
dankbaar geweest dat ik er vaak aan dacht, en dat maakte altijd dat ik 
een beter mens werd. Soms, als ik op de speelplaats in de verleiding 
kwam om vals te spelen, dacht ik midden in een conflict met een speel-
kameraadje - en die gedachte was net zo effectief als wanneer ik hem 
hardop had uitgesproken - "Ik ben diaken; en een diaken doet zoiets 
niet." Als ik onder een proefwerk gemakkelijk kon spieken, (...) zei ik 
bij mezelf: "Als ik dat zou doen, zou dat erger zijn dan wanneer hij het 
zou doen, want ik ben diaken." 

'Het besef dat mijn ordening een grote eer was, maakte dat ik graag 
dienstbaar was. (...) 

'De indruk die mijn ordening tot diaken op mij gemaakt had, is nooit 
vervaagd. Het gevoel dat ik als priesterschapsdrager geroepen was 
in de bijzondere dienst van de Heer is door de jaren heen een bron 
van kracht voor me geweest. Toen ik later geordend werd tot hogere 
ambten in de kerk, kreeg ik steeds dezelfde zekerheid - dat ik echt 
begiftigd was met macht uit de hemel, en dat de Heer van me vroeg 
zijn gezag te eren. Achtereenvolgens ben ik geordend tot leraar, ouder-
ling, hogepriester, en ten slotte tot apostel van de Heer Jezus Christus, 
en bij elke ordening kreeg ik dat nieuwe, opwindende gevoel dat 
ik ook had toen ik geroepen werd tot diaken in dienst van de Heer.' 
(Incidents from the Lives of Our Church Leaders [instructieboek voor 
diakenen], 1914, blz. 135-136.) 

• Hoe eerde ouderling Talmage het priesterschap? 
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President Harold B.Lee heeft gezegd: 'Wij moeten zeggen: "Omdat ik 
het priesterschap van de levende God draag, ben ik een vertegenwoor-
diger van onze hemelse Vader en draag ik het priesterschap waardoor 
Hij door mij kan werken; ik kan me niet verlagen tot dingen die ik 
anders gedaan zou hebben, vanwege mijn priesterschap van God. (. . .)" 

'En dat is wat de priesterschapsdragers tegen zichzelf moeten zeggen: 
"We kunnen niet tegelijkertijd het priesterschap dragen en net zoals 
andere mannen zijn. We moeten anders zijn.'" (Ensign, januari 1974, 
blz. 97.) 

De kerkleiders hebben veel gezegd over de vraag hoe men zijn priester-
schap moet eren. President Brigham Young heeft gezegd: 'Mannen die 
het heilig priesterschap dragen, die de opdracht hebben om de wereld 
woorden van eeuwig leven te brengen, dienen er voortdurend naar 
te streven om in woord en daad (...) de grote waardigheid van hun 
roeping en ambt als geestelijke en als vertegenwoordiger van de Aller-
hoogste eer aan te doen.' (Discourses of Brigham Young, samengesteld 
door John A. Widtsoe [1941], blz. 130.) 

President David O. McKay heeft gezegd: 'God zegene u, mannen van 
de priesterschap. Moge u het priesterschap met de waardigheid en 
rechtschapenheid dragen die van binnenuit komt, en niet van buitenaf. 
Om het priesterschap van God te dragen met goddelijk gezag is een 
van de grootste gaven die een man kan krijgen. Hij die de verantwoor-
ding aanvoelt die verbonden is aan het vertegenwoordigen van de 
Godheid, is zeer gezegend. Hij moet dat zo goed aanvoelen, dat hij zich 
onder alle omstandigheden bewust is van zijn woorden en daden.' 
(.Improvement Era, december 1967, blz. 109.) 

Hij heeft ook gezegd: 'Mannen die (...) het heilig priesterschap [dragen], 
die woorden van eeuwig leven in de wereld moeten uitdragen, moeten 
steeds proberen in hun woorden en daden (...) de grote waardigheid 
van hun roeping te eren en op te treden als afgevaardigden van de 
Allerhoogste.'(Improvement Era, december 1968, blz. 84.) 

• Hoe dienen priesterschapsdragers volgens de presidenten Young en 
McKay het priesterschap te eren? 

Ouderling Robert L. Simpson heeft uitgelegd: 

'Het priesterschap van God waardig dragen betekent (...) dat we ons 
rustig en netjes gedragen, niet alleen aan de avondmaalstafel, maar ook 
op ons werk, op school, en zelfs als vader naar zijn werk gaat; wij zijn 
priesterschapsdragers; wij zijn anders; niet per se beter dan andere 
mensen, maar anders. Een vertegenwoordiger van God kleedt zich net-
jes, is altijd bescheiden. (...) En ons lichaam behoort vooral, net als onze 
kleding, heel erg rein te zijn. (...). 
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'Soms moet een priesterschapsdrager iets aan zijn taalgebruik doen. 
Erg plat spreken heeft niets waardigs. Met vloeken beledig je God. (...) 

'We beroven God als we ons niet aan de wet van tiende houden. 
(Zie Maleachi 3:8.) Geen enkele priesterschapsdrager staat met meer 
waardigheid voor God dan wanneer hij zijn financiën met de Heer 
geregeld en volledig betaald heeft. 

'Geen enkele priesterschapsdrager staat met minder waardigheid voor 
God als hij zijn lichaam niet behandelt en beschouwt als een tempel van 
God. (...). Broeders, we gedragen ons echt onwaardig als we de 
gezondheidswet van de Heer overtreden [door het gebruik van alcohol, 
drugs of tabak].' (Verslag conferentie van het gebied Melbourne, 1976, 
blz. 38.) 

• Hoe kunnen we volgens ouderling Simpson het priesterschap waar-
dig dragen? (Schrijf de antwoorden van de broeders op het bord. 
Mogelijke antwoorden zijn: nederigheid, nette kleding, bescheiden-
heid, kuisheid, gepast taalgebruik, tiende betalen, het woord van 
wijsheid naleven.) Op welke andere manieren kunnen we het pries-
terschap eren? 

• Laat de broeders bedenken hoe zij het priesterschap beter kunnen 
eren. 

Tot slot 
Het priesterschap is de macht van God. Als zodanig is het de grootste 
macht op aarde. Wij kunnen het priesterschap eren door eraan te den-
ken dat wij gezag van God dragen en dat de Heer eist dat wij dat gezag 
in ere houden. We dragen het priesterschap waardig als we de geboden 
onderhouden en al het mogelijke doen om een rechtschapen leven te 
leiden. 

Opdracht 
Denk na over deze vragen: Is er iets wat ik doe wat een priesterschaps-
drager niet behoort te doen? Neem ik het priesterschap zo serieus dat 
het mijn hele gedrag beïnvloedt? Bid vurig om het gevoel te krijgen dat 
ouderling Talmage beschreven heeft. Doe meer uw best om het pries-
terschap waardig te dragen door uw leven te beteren. 

Aanvullende teksten 

• 1 Petrus 2:9 (een uitverkoren geslacht) 

• LV 121:39-43 (richtlijnen voor priesterschapsdragers) 
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Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Lees les 2 van Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A, 'Het pries-
terschap vanaf Adam tot aan de herstelling.' 

2. Tref voorbereidingen om met de broeders 'Hoog op der bergen 
kruin' als openingslied te laten zingen. (Zie lofzang 5; of Evangelie-
beginselen, blz. 338.) 

3. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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HET DOEL VAN 
PRIESTERSCHAPS-
VERORDENINGEN 

Doel: meer inzicht krijgen in de priesterschapsverordeningen en in de 
belangrijke plaats die ze in ons leven innemen. 

Inleiding 
'Wij geloven dat dankzij de verzoening van Christus alle mensen door 
gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie 
zalig kunnen worden.' (Derde geloofsartikel.) 

In de kerk slaat het woord verordeningen over het algemeen op riten 
en ceremonies die de Heer ons heeft gegeven voor heil, leiding en ver-
troosting. (Zie Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2e editie [1966], 
blz. 548.) Verordeningen zijn fysieke handelingen die geestelijke 
gebeurtenissen symboliseren. Door eraan deel te nemen, ontvangen we 
de geestelijke kracht die we nodig hebben om ons leven te veranderen. 
De doop, bijvoorbeeld, is onder meer het symbool voor het wegwassen 
van zonden nadat men zich oprecht bekeerd heeft. 

Onze hemelse Vader eist dat de verordeningen van het evangelie ver-
richt worden door hen die het juiste priesterschapsgezag daartoe bezit-
ten. Alleen als een verordening wordt verricht met het juiste gezag, 
zal onze hemelse Vader zijn goedkeuring eraan hechten. 

Er zijn twee soorten priesterschapsverordeningen: die welke nood-
zakelijk zijn voor verhoging, en die welke worden verricht om ons te 
troosten en leiding te geven. 

Verordeningen die noodzakelijk zijn voor onze verhoging 
President Wilford Woodruff heeft gezegd: 'Niemand zal de celestiale 
heerlijkheid verkrijgen zonder de verordeningen van het huis Gods 
te hebben ontvangen.' (Journal of Discourses, deel 19, blz. 361; zie ook 
LV 84:20-22.) Verordeningen die wij nodig hebben om naar onze 
hemelse Vader terug te keren, zijn onder meer de doop, de bevestiging, 
het avondmaal, de verlening van het Melchizedeks priesterschap 
(voor broeders), de tempelbegiftiging en het tempelhuwelijk. 

• Laat een poster zien met de volgende lijst, of verwijs naar de informa-
tie op het bord. 
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4-a:'De doop is de eerste verordening van het evangelie'. 
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Verordeningen die noodzakelijk zijn voor onze verhoging 
1. de doop 
2. de bevestiging 
3. het avondmaal 
4. de verlening van het Melchizedeks priesterschap 

(voor mannen) 
5. de tempelbegiftiging 
6. het tempelhuwelijk 

De doop 

• Toon visueel hulpmiddel 4-a: 'De doop is de eerste verordening 
van het evangelie'. 

• Lees Johannes 3:3-5. Welke verordening wordt hier genoemd? 
(De doop door water en door de Geest, of de Heilige Geest.) 

De doop is de eerste verordening die we moeten ondergaan als we bij 
onze hemelse Vader willen terugkomen en bij Hem wonen. Om bij Hem 
te kunnen wonen, moeten we geestelijk rein zijn en moeten we ons aan 
de geboden houden. Door bekering en de doop ontvangen we verge-
ving van onze zonden en worden we rein genoeg om bij de Heer te 
wonen. (Zie Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A, les 29 'De doop, 
een blijvend verbond.') 

Gedoopt worden is gelijk aan een nieuw leven beginnen. Als we ons 
laten dopen, worden we in water ondergedompeld. De Schriften noe-
men dat het begraven van ons oude ik (zie Romeinen 6:4; Mosiah 18:14; 
LV 76:51). 

Als we uit het water opkomen, is het alsof we zijn schoongewassen van 
zonden. Omdat onze zonden uit het verleden zijn weggewassen, krij-
gen we meer geestelijke kracht om ons leven te veranderen en meer op 
onze hemelse Vader te gaan lijken. 

• Vraag de broeders welke invloed de doop op hun leven heeft gehad. 

De bevestiging 
Na onze doop ontvangen we de verordening van de bevestiging. Bij die 
verordening leggen mannen die het Melchizedeks priesterschap dragen 
hun handen op ons hoofd en (1) bevestigen ze ons als lid van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en (2) verlenen 
ze ons de gave van de Heilige Geest, ook wel de 'doop met vuur' 
genoemd (zie 2 Nephi 31:13). 
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• Toon visueel hulpmiddel 4-b: 'Het verlenen van de gave van 
de Heilige Geest is een verordening van het Melchizedeks 
priesterschap.' 

Joseph Smith heeft eens gezegd: 'De doop in water is zonder de doop 
met vuur en de Heilige Geest zinloos; ze zijn noodzakelijk en onafschei-
delijk met elkaar verbonden. Men moet uit water en Geest geboren 
worden om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.' (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, 
samengesteld door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 360.) 

• Welke voordelen krijgen we als we de Heilige Geest ontvangen? 

De gave van de Heilige Geest geeft ons door geloof het recht om de 
Heilige Geest als leidsman te hebben. De Heilige Geest helpt ons bij 
het gehoorzamen van de wetten, beginselen en verordeningen van het 
evangelie. Hij getuigt van de Vader en de Zoon (zie 3 Nephi 28:11), 
toont toekomstige gebeurtenissen (zie Johannes 16:13), brengt ons 
zaken in herinnering (zie Johannes 14:26), en leert ons de waarheid 
van alles (zie Moroni 10:5). (Zie ook Priesterschapsplichten en zegeningen A, 
les 30: 'De gave van de Heilige Geest'.) 

• Vraag enkele broeders om te vertellen welke uitwerking de invloed 
van de Heilige Geest op hun leven heeft gehad. 

Het avondmaal 
De verordening van het avondmaal herinnert ons aan de belofte die we 
hebben gedaan toen we ons lieten dopen. Als we het brood eten en het 
water drinken, gedenken we het leven van onze Heiland en zijn offer. 
Wij denken aan onze belofte dat we Hem zullen navolgen. Als wij het 
nemen van het avondmaal waardig zijn, is het een bron van geestelijke 
kracht. Daardoor ontwikkelen we meer kracht om de geboden te 
onderhouden. Samen met oprechte bekering stelt het ons in staat gerei-
nigd te worden van zonden die we na onze doop begaan. 

• Hoe kunnen we het avondmaal meer betekenis in ons leven geven? 

Ordening tot het Melchizedeks priesterschap 

• Toon visueel hulpmiddel 4-c: 'Ordening tot het Melchizedeks pries-
terschap is noodzakelijk voor de verhoging'. 

Mannelijke leden van de kerk moeten tot het Melchizedeks priester-
schap worden geordend om de verhoging te kunnen ontvangen. Om 
het te ontvangen, moet men een goed lid van de kerk zijn. De ordening 
stelt de man in staat de macht en het gezag van God te ontvangen. Het 
wordt voor hem een bron van kennis en een hulpmiddel om geestelijke 
zaken te begrijpen. Met dit priesterschap kan hij heilsverordeningen 
verrichten voor andere mensen, zowel levenden als doden. 
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Een vrouw kan de zegeningen van het Melchizedeks priesterschap ont-
vangen door de verordeningen van het evangelie te ontvangen en met 
een rechtschapen priesterschapsdrager te trouwen. De zegeningen die 
een man ontvangt als hij zijn priesterschap grootmaakt, hebben net 
zoveel invloed op zijn vrouw als op hem. Vooral door haar begiftiging 
en haar tempelhuwelijk heeft een vrouw deel aan de zegeningen van 
het priesterschap. 

De begiftiging in de tempel 

• Toon visueel hulpmiddel 4-d: 'Door de tempelverordeningen kan de 
verhoging ons deel worden'. 

De begiftiging is een heilige verordening die alleen in de tempel wordt 
verricht. President Brigham Young heeft eens gezegd: 'Uw begiftiging 
betekent dat u alle verordeningen in het huis van de Heer ontvangt 
die u na dit leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de Vader 
terug te kunnen keren, waarbij u de engelen passeert die als wachter 
staan, en in staat bent hun de wachtwoorden, tekens en symbolen te 
geven die tot het heilig priesterschap behoren, en om u eeuwige verho-
ging te verkrijgen, in weerwil van aarde en hel.' (Journal of Discourses, 
deel 2, blz. 31.) 

Door de tempelbegiftiging leren we veel van wat we moeten doen 
om terug te keren tot onze Vader in de hemel. En tijdens de begiftiging 
doen we de Heer de belofte om ons te houden aan de wet van offe-
rande en de wet van kuisheid, en beloven we alles te geven wat 
we hebben om bij het werk van de Heer behulpzaam te zijn. Omdat 
die beloften zo heilig zijn, wordt de begiftiging alleen maar gegeven 
aan hen die getoond hebben dat ze de geboden van onze hemelse 
Vader ijverig naleven. Om ons aan die beloften te herinneren, krijgen 
wij heilige tempelonderkleding aan. 

• Hoe kunnen wij door die beloften terugkeren naar onze hemelse 
Vader? 

Het tempelhuwelijk 
Ook de verordening van het tempelhuwelijk is noodzakelijk om zoals 
onze hemelse Vader te worden. Door een tempelhuwelijk kunnen we 
een eeuwige gezinsband hebben. Als we de verordening ontvangen, 
ons aan de geboden en gedragsnormen houden, en ons houden aan de 
verbonden die we gesloten hebben, dan worden onze gezinsleden in 
de eeuwigheid gezegend met het recht om bij elkaar te blijven. Ouders 
dienen hun kinderen dan ook eerbied voor de tempel bij te brengen en 
hen voor te bereiden op een tempelhuwelijk. 

'Eén van de lessen [in de instituutklas in onze gemeente] ging over het 
tempelhuwelijk en het plaatsvervangend werk voor de doden. Kort 
na die les had ik op zekere nacht een droom waarin ik mijn oom zag 
die negentien jaar eerder gestorven was, evenals mijn stiefvader die 

33 



4-d: 'Door de tempelverordeingen kan de verhoging ons deel worden'. 

34 



Les 1 

ook overleden was. Het was alsof ze iets van me wilden. Ik voelde 
een influistering dat ik naar de tempel moest gaan en dat het tempel-
huwelijk een gebod van God is. 

Toen ik wakker werd, knielde ik in gebed en vroeg mijn hemelse Vader 
of we mochten gaan. Om mijn voornemen kracht bij te zetten, nam 
ik een blaadje en schreef ik het gebed op: "Hemelse Vader, als het uw 
wil is, vraag ik U om mij, mijn vrouw, Ceci, en onze kinderen, Diego 
en Adrianita, naar de tempel te laten gaan." Ik maakte mijn vrouw 
wakker en vertelde haar wat ik gedaan had. Ze begon te huilen en viel 
me in de armen. Ze wist hoe moeilijk het was om dat doel te 
verwezenlijken. 

'Wij woonden in Ambato, in Ecuador, en de dichtstbijzijnde tempel was 
over de landsgrenzen in Lima (Peru). Een reis daar naartoe zou heel 
wat rompslomp met zich meebrengen, een busrit van 36 uur en een 
groot financieel offer. Het zou bijzonder moeilijk zijn voor onze kinde-
ren, die zeer actieve kinderen waren, en nog nooit gereisd hadden. 
Maar toen we onze patriarchale zegen kregen, betekende dat een ver-
sterking van ons besluit om te gaan. 

'Op 20 mei 1987 zagen mijn vrouw, onze dochter, onze zoon en ikzelf 
eindelijk de tempel. We zagen het standbeeld van Moroni die naar 
de hemel kijkt op een van de torenspitsen. Wat een vreugde was het 
om onze begiftiging te ontvangen en onze kinderen voor eeuwig aan 
ons verzegeld te hebben! Daarna deden we plaatsvervangend veror-
deningswerk voor onze overleden voorouders.' (Vicente Munoz Ulloa, 
'Onze heractivering', De Ster, september 1994, blz. 22.) 

• Laat iemand LV 131:1-4 voorlezen. Waarom is volgens deze tekst een 
tempelhuwelijk noodzakelijk? 

• Welke uitwerking kan het besef dat uw huwelijk eeuwig kan zijn, 
hebben op uw huwelijk, uw gezin en uw andere familiebetrekkingen? 

Verordeningen tot troost en leiding 

De Heer heeft veel priesterschapsverordeningen gegeven die wij kunnen 
ontvangen of verrichten om troost en leiding te geven of ontvangen 
- bijvoorbeeld het geven van een naam en een zegen aan kinderen, 
zalving van zieken, patriarchale zegen, zegen van leiding en troost, 
en inwijding van graven. 

• Laat een poster zien met de volgende opsomming, of verwijs naar de 
informatie op het bord. 
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Verordeningen tot troost en leiding 
1. Kinderen een naam en een zegen geven 
2. Zieken zalven 
3. Patriarchale zegens 
4. Vaderlijke zegens 
5. Zegens van leiding en troost 
6. Inwijding van graven 

Kinderen een naam en een zegen geven 

• Toon visueel hulpmiddel 4-e: 'Gewoonlijk krijgen baby's een naam 
en een zegen tijdens een vasten- en getuigenisdienst'. 

Gewoonlijk krijgen baby's tijdens een vasten- en getuigenisdienst een 
naam en een zegen. Deze verordening wordt verricht door iemand 
die het Melchizedeks priesterschap draagt, bij voorkeur de vader. (Zie 
LV 20:70.) 

Een jonge vader die net zijn zoontje een naam en een zegen heeft gege-
ven, vertelt in zijn getuigenis hoe hij dat ervaren heeft: 'Ik was vanmid-
dag erg ontroerd. Toen ik opstond om Mark een naam en een zegen te 
geven, wist ik niet wat ik zou zeggen, hoewel ik enkele dingen in 
gedachten had. Maar toen ik hem in mijn armen had en met het gebed 
begon, kwamen er gedachten in mij op. Het werd niet alleen aan mij 
overgelaten om mijn zoon een zegen te geven: de Heer inspireerde me 
door de macht van de Heilige Geest, zodat ik wist wat ik moest zeg-
gen.' (Jay A. Parry, 'Miracles Today?', Ensign, januari 1978, blz. 53.) 

• Vraag enkele broeders die deze verordening hebben verricht om te 
vertellen hoe ze zich daarbij voelden. 

Zieken zalven 

• Toon visueel hulpmiddel 4-f: 'Getrouwe ouderlingen hebben de 
macht om zieken een zalving ter genezing te geven'. 

Net zoals Jezus de zieken zegende, hebben ook getrouwe ouderlingen 
van de kerk de macht om zieken te zegenen en te genezen. De ouder-
lingen dienen er bij het zalven van zieken naar te streven de wil van de 
Heer te weten te komen en die uit te spreken. (Zie LV 42:43-48.) 

• Laat enkele broeders vertellen hoe het is om zieken te zalven. 

Patriarchale zegens 
Patriarchale zegens zijn geïnspireerde zegens die door geordende 
patriarchen worden gegeven aan kerkleden die dat waardig zijn. Die 

37 



Les 1 

zegens geven de betrokkene leiding en raad van de Heer. Ook wordt in 
die zegens de afstammingslijn bekend gemaakt van de betrokkene in 
het huis van Israël. De kerk bewaart patriarchale zegens. Ze zijn per-
soonlijk en heilig, en moeten dus niet openbaar worden gemaakt. 

Vaderlijke zegens 
Vaderlijke zegens kunnen worden gegeven tijdens bijzondere perioden 
in het leven van de gezinsleden. Als een gezinslid op zending gaat, 
trouwt of aan een studie begint, geeft een vader zijn kind vaak een bij-
zondere zegen. Vaderlijke zegens kunnen ook worden gegeven als 
iemand bepaalde beproevingen moet doorstaan of belangrijke vraag-
stukken of problemen moet oplossen. Het gezin kan de tekst van een 
vaderlijke zegen bewaren in familieverslagen, maar de kerk bewaart 
die niet. 

Zegens tot leiding en troost 
Als men geen vaderlijke zegen kan krijgen, kan een zegen tot leiding en 
troost worden gegeven door de bisschop, gemeentepresident, huis-
onderwijzer of een andere Melchizedeks-priesterschapsdrager. Deze 
zegen is soortgelijk aan een vaderlijke zegen. Hij biedt de betrokkene 
hulp bij de voorbereiding op bijzondere perioden in zijn leven of bij 
problemen waarvoor de hulp van onze hemelse Vader nodig is. 

• Vraag enkele broeders of ze in het kort over hun ervaringen met deze 
zegens willen vertellen. 

Een graf wijden 
De wijding van een graf gebeurt door een Melchizedeks-priesterschaps-
drager. Het wijdingsgebed bevat doorgaans woorden van troost voor 
de nabestaanden van de overledene, de vraag om bijzondere bescher-
ming voor het graf en andere zegeningen, zoals de Geest ingeeft. 

Tot slot 
Onze hemelse Vader heeft ons de priesterschapsverordeningen gegeven 
om ons tot zegen te zijn. Die verordeningen brengen grote geestelijke 
kracht met zich mee waardoor wij meer op onze hemelse Vader gaan 
lijken en ons voorbereiden om terug te keren naar Hem. 

Maar om voor God aanvaardbaar te zijn, moeten die verordeningen 
worden verricht door het juiste priesterschapsgezag. President Lorenzo 
Snow heeft gezegd: 'Verhoging en heerlijkheid kunnen maar op één 
manier zeker worden gesteld. We moeten ons laten dopen tot verge-
ving van zonden en de handen opgelegd krijgen om de Heilige Geest 
te ontvangen. Die en nog andere verordeningen zijn absoluut noodza-
kelijk voor verhoging en heerlijkheid.' (Millennial Star, 27 juni 1895, 
blz. 405.) 

We moeten wel bedenken dat de bij de verordeningen beloofde zege-
ningen alleen tot stand komen door een rechtschapen leefwijze. 
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Opdracht 
Maak concrete plannen om alle verordeningen te ontvangen die nood-
zakelijk zijn voor de verhoging. Leid een rechtschapen leven zodat u de 
priesterschapsverordeningen voor anderen kunt verrichten. Tref voor-
bereidingen om elke verordening die u voor uw gezinsleden verricht, 
tot een bijzondere, heilige gebeurtenis te maken. 

Aanvullende teksten 

• Jakobus 5:14,15 (ouderlingen hebben de macht om zieken te zalven) 

• 3 Nephi 11:32-40 (de noodzaak voor de doop en de gave van de 
Heilige Geest) 

• Mormon 9:24 (handoplegging bij de zalving van zieken) 

• LV 20:41 (de gave van de Heilige Geest ontvangen) 

• LV 105:33 (de begiftiging) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

2. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten 
of citaten voor te lezen. 

Opmerking: Ga niet in detail in op de manier waarop de verordeningen 
verricht worden. Die informatie staat in les 5. 

40 



PRIESTERSCHAPS-
VERORDENINGEN 

VERRICHTEN 

Doel: leren hoe de priesterschapsverordeningen moeten worden verricht. 

Inleiding 
De Heer heeft ons voorgehouden: 'Laat daarom nu een ieder met zijn 
plicht bekend worden, en het ambt, waartoe hij is aangesteld, met alle 
ijver leren uitoefenen' (LV 107:99). Priesterschapsdragers moeten weten 
hoe de priesterschapsverordeningen verricht moeten worden en ze 
behoren het waardig te zijn om tijdens de bediening te worden geleid 
door de Heilige Geest. 

Ons vermogen om anderen tot zegen te zijn door middel van de pries-
terschapsverordeningen wordt bepaald door onze getrouwheid en 
gehoorzaamheid. Joseph Fielding Smith heeft daarover gezegd: 'Het 
lijdt voor mij geen twijfel (...) dat we, bijvoorbeeld bij de genezing van 
zieken, van meer manifestaties van de Geest Gods getuige zouden zijn, 
als we wat dichter bij deze fundamentele waarheden zouden leven 
[geloof oefenen in God door onze plichten als leden van de kerk na te 
komen].' (Zie De leer tot zaligmaking, deel 2, hoofdstuk 16.) 

We kunnen als priesterschapsdrager beter functioneren door te bidden. 
Voordat we priesterschapsverordeningen verrichten, moeten we de 
Heer in gebed aanroepen. Zelfs vasten kan in bijzondere omstandighe-
den noodzakelijk zijn. (Zie Priesterschapsplichten en zegens, deel A, les 31, 
'Bidden en vasten.') Als we toenadering zoeken tot de Heer in de geest 
van gebed en vasten, en zo goed mogelijk leven volgens zijn leringen, 
zal de Geest ons leiden in ons priesterschapswerk. 

Welke verordeningen kunnen we bedienen? 

• Welke verordeningen kunnen we bedienen door het ambt in het 
priesterschap dat we bekleden? Gebruik de volgende informatie om 
de bespreking te leiden. 

Diakenen 
Diakenen hebben deel aan de verordening van het avondmaal door het 
brood en het water rond te dienen aan de leden van de kerk. 
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Leraren 
Leraren hebben deel aan de verordening van het avondmaal door het 
avondmaal klaar te zetten. Ook dienen zij het avondmaal rond als er 
geen diakenen zijn. 

Priesters 

Priesters hebben deel aan de verordening van het avondmaal door de 
zegen over het brood en het water uit te spreken. Zo nodig kunnen ze 
assisteren bij het klaarzetten en ronddienen van het avondmaal. Als ze 
door de bisschop of gemeentepresident gemachtigd zijn, kunnen pries-
ters de verordening van de doop verrichten, het Aaronisch priesterschap 
verlenen en anderen ordenen tot ambten in het Aaronisch priesterschap. 

Melchizedeks-priesterschapsdragers 
Melchizedeks-priesterschapsdragers mogen alle verordeningen van 
het Aaronisch priesterschap verrichten. Bovendien mogen ze kinderen 
een zegen en een naam geven, mensen als lid van de kerk bevestigen 
en de gave van de Heilige Geest verlenen, olie wijden, zieken zalven, 
graven wijden, vaderlijke zegens geven aan hun kinderen en zegens 
geven tot leiding en troost. Ze mogen, als ze daartoe door de ring- of 
zendingspresident gemachtigd zijn, anderen het Melchizedeks priester-
schap verlenen. Ouderlingen mogen anderen tot het ambt van ouder-
ling ordenen, en hogepriesters mogen anderen tot het ambt van hoge-
priester of ouderling ordenen. 

• Zie Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A, les 5, 6, 7, en 9 voor 
meer informatie over verordeningen die door de priesterschap ver-
richt worden. 

Hoe verordeningen verricht moeten worden 
Broeders die priesterschapsverordeningen verrichten, dienen zich erop 
voor te bereiden leiding te ontvangen van de Heilige Geest. Ze dienen 
elke verordening met waardigheid te verrichten en ervoor te zorgen dat 
ze daarnaast aan de volgende vereisten voldoen: 

1. Alle verordeningen moeten verricht worden in de naam van Jezus 
Christus. Iemand die priesterschapsverordeningen verricht, dient te 
beseffen dat hij in naam van de Heiland handelt. 

2. Alle verordeningen moeten verricht worden door het gezag van het 
priesterschap. Alleen broeders die het vereiste priesterschap dragen 
en die de gedragsnormen naleven, dienen een verordening te ver-
richten of tijdens een verordening bij te staan. 

3. De volgende verordeningen vereisen machtiging door de preside-
rende autoriteit die de desbetreffende sleutels bezit (normaal gespro-
ken de bisschop of de ringpresident): kinderen een naam en een 
zegen geven, dopen, bevestigen, het avondmaal bedienen, het pries-
terschap verlenen en tot een ambt daarin ordenen, en graven wijden. 
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Voor olie wijden, zieken zalven en vaderlijke zegens geven is geen 
machtiging van de presiderende autoriteit nodig. Een man die het 
Melchizedeks priesterschap draagt en de gedragsnormen naleeft, 
mag die laatste verordeningen zonder meer verrichten. 

4. Alle verordeningen moeten verricht worden volgens de juiste proce-
dure, zoals het gebruik van bepaalde woorden of het opleggen van 
handen. 

Triesterschapsleiders leren de broeders hoe zij verordeningen moeten 
verrichten. Ook leren de leiders elke vader wat het vergt om verorde-
ningen voor gezinsleden te kunnen verrichten.' (Handboek kerkbestuur, 
boek 2: Leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties [1998], blz. 171.) 

• De volgende informatie betreft de fundamentele evangelieverorde-
ningen die door de priesterschap bediend worden. Kies op aanwij-
zing van priesterschapsleiders enkele van de volgende verordenin-
gen uit om met de broeders door te nemen. 

Kinderen een naam en een zegen geven 
Alleen broeders die het Melchizedeks priesterschap dragen, mogen -
op aanwijzing van de presiderende autoriteit - deelnemen aan de 
verordening van het geven van een naam en een zegen aan een kind. 
(Zie LV 20:70.) Vaders die het Melchizedeks priesterschap dragen en 
de gedragsnormen naleven, moeten worden aangemoedigd hun eigen 
kinderen een naam en een zegen te geven. 

Wanneer een baby een naam en een zegen krijgt, gaan er broeders 
in een kring staan en plaatsen ze hun handen onder de baby. Als 
een ouder kind een naam en een zegen krijgt, leggen de broeders 
lichtjes hun handen op het hoofd van het kind. Degene die de 
zegen uitspreekt -

1. Spreekt onze hemelse Vader aan. 

2. Zegt dat de zegen gegeven wordt door het gezag van het 
Melchizedeks priesterschap. 

3. Geeft het kind een naam. 

4. Voegt daar een zegen aan toe zoals de Geest hem dat ingeeft. 

5. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

Doop 
De doop wordt - op aanwijzing van de presiderende autoriteit - alleen 
verricht door een priester of andere drager van het Melchizedeks pries-
terschap die de gedragsnormen naleeft. De priesterschapsdrager: 

1. Staat samen met degene die zich laat dopen in het water. 

2. Neemt (uit veiligheidsoverwegingen) de rechterpols van de betrok-
kene in zijn linkerhand, plaatst zijn eigen linkerpols in de linkerhand 
van de betrokkene. 
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3. Steekt zijn rechterarm omhoog in een rechte hoek. 

4. Spreekt de volledige naam van de betrokkene uit en zegt: 'Van Jezus 
Christus' wege gemachtigd zijnde, doop ik u in de naam des Vaders, 
en des Zoons, en des Heiligen Geestes. Amen.' (Zie LV 20:73.) 

5. Zorgt dat de betrokkene (voor het gemak) met de rechterhand de 
neus dichthoudt; vervolgens legt de priesterschapsdrager zijn 
rechterhand hoog op de rug van de betrokkene en dompelt hem of 
haar volledig onder - inclusief zijn of haar kleding. 

6. Helpt de betrokkene uit het water omhoog. 

Bij elke doop behoren twee priesters of Melchizedeks-priesterschaps-
dragers getuige te zijn. Zij zien erop toe dat de doop naar behoren 
wordt verricht. Als het gebed niet juist is uitgesproken, moet het her-
haald worden en moet de betrokkene opnieuw worden ondergedom-
peld. Het gebed en de onderdompeling moeten ook herhaald worden 
als een gedeelte van het lichaam of van de kleding van de betrokkene 
niet helemaal onder water is geweest. 

Bevestiging 
Men wordt bevestigd na de doop (zie LV 20:41). Op aanwijzing van de 
bisschap mogen één of meer Melchizedeks-priesterschapsdragers aan 
deze verordening deelnemen. Ze plaatsen hun handen lichtjes op het 
hoofd van de betrokkene. Vervolgens moet degene die de verordening 
verricht -

1. De betrokkene bij zijn volledige naam noemen. 

2. Vermelden dat de verordening wordt verricht door het gezag van 
het Melchizedeks priesterschap. 

3. De betrokkene bevestigen als lid van De Kerk van Jezus Christus 
van Heiligen der Laatste Dagen. 

4. De gave van de Heilige Geest verlenen met de woorden: 'Ontvang 
de Heilige Geest'. 

5. Daaraan een zegen toevoegen zoals de Geest hem dat ingeeft. 

6. Besluiten in de naam van Jezus Christus. 

Avondmaal 
Het avondmaal is een uiterst heilige verordening die wordt verricht 
onder toezicht van de bisschap of het gemeentepresidium. Over het 
algemeen voeren Aaronisch-priesterschapsdragers deze taken uit. 
Melchizedeks-priesterschapsdragers mogen het avondmaal wel zegenen 
en ronddienen als er niet genoeg dragers van het Aaronisch priester-
schap aanwezig zijn, of als de bisschop of gemeentepresident hen daar 
bij tijd en wijle toe uitnodigt. 

Elke priesterschapsdrager die aan deze verordening deelneemt, dient te 
begrijpen dat hij namens de Heer optreedt. Het uiterlijk en de houding 
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van allen die deze taken verrichten, dienen een weerspiegeling te zijn 
van de heilige aard van de verordening. Priesterschapsdragers die het 
avondmaal klaarzetten, zegenen of ronddienen, dienen van tevoren 
hun handen te wassen. 

Leraars, priesters en Melchizedeks-priesterschapsdragers die de ge-
dragsnormen naleven, mogen het avondmaal klaarzetten. Vóór de 
dienst zorgen zij ervoor dat er schone broodschalen met ongebroken 
brood, schone waterschalen met bekertjes die met schoon water gevuld 
zijn, en schone, witte tafelkleden op de avondmaalstafel komen. 

Priesters en Melchizedeks-priesterschapsdragers die de gedragsnormen 
naleven, mogen het avondmaal zegenen. Diakenen, leraars, priesters en 
Melchizedeks-priesterschapsdragers die de gedragsnormen naleven, 
mogen het avondmaal ronddienen. 

Tijdens de avondmaalslofzang breken de priesterschapsdragers die het 
avondmaal zullen zegenen het brood in stukjes ter grootte van één hap. 
Na de lofzang knielt de priesterschapsdrager die het brood gaat zege-
nen neer en spreekt de zegen voor het brood uit (zie LV 20:77). 

De avondmaalsgebeden zijn door de Heer geopenbaard. De bisschop of 
de gemeentepresident controleert of ze duidelijk, juist en op waardige 
wijze worden uitgesproken. Als hij een fout moet corrigeren, dan moet 
hij oppassen dat hij dat doet zonder mensen in verlegenheid te brengen 
of iemand af te leiden van de heilige aard van de verordening. 

Na het gebed dienen de diakenen of andere priesterschapsdragers het 
brood rond onder de aanwezigen. Zij doen dat eerbiedig en ordelijk. 
De presiderende functionaris ontvangt het avondmaal als eerste. Als de 
broeders het brood hebben rondgediend, brengen zij de schalen terug 
naar de avondmaalstafel. De broeders aan de andere kant van de tafel 
leggen het kleed weer over de broodschalen en een van hen spreekt het 
avondmaalsgebed voor het water uit. (zie LV 20:79), waarbij het woord 
wijn wordt vervangen door water. Na het gebed dienen de diakenen of 
andere priesterschapsdragers het water rond onder de aanwezigen. Als 
ze klaar zijn, brengen ze de schalen terug naar de avondmaalstafel, 
wachten ze tot de broeders aan de andere kant van de tafel de schalen 
bedekt hebben, en keren vervolgens terug naar hun zitplaats. 

Het priesterschap verlenen, en ordenen tot een priesterschapsambt 
Ordeningen tot ambten in het Aaronisch priesterschap worden alleen 
verricht door, of op aanwijzing van, de bisschop of gemeentepresident. 
Ordeningen tot ambten in het Melchizedeks priesterschap worden 
alleen verricht door, of op aanwijzing van, de ring- of zendingspresi-
dent. Om een priesterschapsordening te verrichten, plaatsen een of 
meer bevoegde priesterschapsdragers hun handen lichtjes op het hoofd 
van de betrokkene. De priesterschapsdrager die de verordening 
verricht -
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1. Noemt de betrokkene bij zijn volledige naam. 

2. Vermeldt het gezag (van het Melchizedeks of Aaronisch priester-
schap) waardoor de ordening wordt verricht. 

3. Verleent het Melchizedeks of Aaronisch priesterschap, tenzij dat al 
eerder is verleend. 

4. Ordent de persoon tot het betrokken ambt in het Melchizedeks of 
Aaronisch priesterschap en verleent de rechten, machten en het 
gezag die tot dat ambt behoren. 

5. Spreekt een zegen uit zoals de Geest hem ingeeft. 

6. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

Olie wijden 
Voordat olijfolie gebruikt wordt om zieken of bezochten te zalven, moet 
zij gewijd worden door één of meer priesterschapsdragers. Er mag geen 
andere olie worden gebruikt. Een priesterschapsdrager -

1. Neemt het geopende flesje met olijfolie in zijn hand. 

2. Spreekt onze hemelse Vader aan. 

3. Vermeldt zijn gezag (van het Melchizedeks priesterschap). 

4. Wijdt de olie (niet het flesje) en bestemt die voor het zegenen en 
zalven van zieken en bezochten. 

5. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

• Laat elke Melchizedeks-priesterschapsdrager wat olie wijden voor 
zichzelf en voor anderen in de klas die het thuis nodig kunnen 
hebben. 

Ziekenzalving 
Alleen Melchizedeks-priesterschapsdragers mogen een ziekenzalving 
geven. De zalving van zieken bestaat uit twee gedeelten: de zalving 
met olie en de verzegeling van de zalving. 

De zalving geschiedt door een Melchizedeks-priesterschapsdrager. 
H i j -

1. Giet een kleine hoeveelheid olie op het hoofd van de zieke. 

2. Legt zijn handen licht op het hoofd van de zieke en noemt hem of 
haar bij name. 

3. Vermeldt het gezag (het Melchizedeks priesterschap) waarmee hij 
handelt. 

4. Vermeldt dat hij zalft met gewijde olie. 

5. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

46 



Les 1 

Gewoonlijk wordt de zalving verzegeld door twee of meer Melchize-
deks-priesterschapsdragers. Zij leggen hun handen licht op het hoofd 
van de zieke. Hij die de zalving verzegelt -

1. Noemt de zieke bij name. 

2. Vermeldt dat hij handelt met het gezag van het Melchizedeks 
priesterschap. 

3. Verzegelt de zalving. 

4. Spreekt een priesterschapszegen uit zoals de Geest hem ingeeft. 

5. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

Als iemand voor dezelfde ziekte meer dan een zegen verlangt, hoeft 
de priesterschapsdrager gewoonlijk de zieke niet nog een keer te zalven. 
Hij geeft een zegen door handoplegging en met het gezag van het 
priesterschap. 

Een graf wijden 
De wijding van een graf moet geschieden door een drager van het 
Melchizedeks priesterschap, op aanwijzing van de priesterschaps-
functionaris die de dienst leidt. Hij -

1. Spreekt onze hemelse Vader aan. 

2. Vermeldt dat hij handelt met het gezag van het Melchizedeks 
priesterschap. 

3. Wijdt het graf als de rustplaats voor het lichaam van de overledene. 

4. Vraagt de Heer, als dat van toepassing is, of die plek op aarde mag 
worden geheiligd en beschermd tot de opstanding. 

5. Vraagt de Heer of Hij de nabestaanden wil troosten, en spreekt 
verder zoals hem door de Geest wordt ingegeven. 

6. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

Een vaderlijke zegen en een zegen tot troost en raad 
Vaders (voor hun gezin) en andere Melchizedeks-priesterschapsdragers 
mogen zegens tot troost en raad geven. Vaders kunnen hun kinderen bij 
bijzondere gelegenheden een zegen geven, bijvoorbeeld als een kind in 
militaire dienst gaat, of uit huis gaat voor een opleiding of een zending. 
Een vaderlijke zegen kan worden opgetekend en bewaard in familie-
verslagen, maar wordt niet bewaard voor gebruik door de kerk. Een 
vaderlijke zegen of een andere zegen tot troost en raad wordt gegeven 
door een of meer Melchizedeks-priesterschapsdragers die de gedrags-
normen naleven. Zij leggen hun handen licht op het hoofd van de 
betrokkene. Degene die de zegen geeft -

1. Noemt de betrokkene bij zijn of haar volledige naam. 

2. Vermeldt dat hij handelt met het gezag van het Melchizedeks 
priesterschap. 

47 



Les 1 

3. Zegent de betrokkene zoals de Geest hem ingeeft. 

4. Besluit in de naam van Jezus Christus. 

Tot slot 
Als priesterschapsdragers behoren we ons voor te bereiden op momen-
ten waarop we ordeningen moeten verrichten. Voorbereid zijn op het 
verrichten van priesterschapsverordeningen houdt in dat we de gebo-
den zo goed mogelijk naleven en dat we weten hoe de verordeningen 
verricht moeten worden. Als we ons zo voorbereiden, zal dat ons en 
anderen tot zegen zijn. 

Opdracht 
Bestudeer de procedures voor het bedienen van de verordeningen. Stel 
u ten doel om er elke week één te leren. Overweeg op welk gebied u 
meer uw best moet doen om waardig te zijn om priesterschapsverorde-
ningen te verrichten. Neem u voor uw leven in dat opzicht te beteren. 

Aanvullende teksten 

• Matteüs 3:13-17 (de doop van Jezus) 

• Marcus 6:13 (zieken worden met olie gezalfd) 

• Marcus 16:17-18 (zieken worden de handen opgelegd) 

• Jakobus 5:14-16 (ouderlingen van de kerk zalven de zieken) 

• 3 Nephi 11:22-26 (hoe men moet dopen) 

• Moroni 2:2 (de Heilige Geest wordt verleend door handoplegging) 

• LV 42:11 (mannen worden geordend door degenen die het gezag 
dragen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Neem in Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A, les 4, 'Het pries-
terschapsquorum', en les 31, 'Bidden en vasten' nog eens door. 

2. Zorg voor een aantal flesjes met olijfolie - één voor elke vertegen-
woordiger van een gezin in de klas. Daardoor zal in elk gezin een 
flesje gewijde olie zijn dat door Melchizedeks-priesterschapsdragers 
gebruikt kan worden als ze een zegen geven. 

3. Neem u voor om het eerste deel van de les kort te behandelen, 
zodat u de meeste lestijd kunt besteden aan het bespreken van de 
verordeningen. 

4. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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HET HUISONDERWIJS 

Doel: begrijpen wat onze taak als huisonderwijzer inhoudt en hoe we 
die kunnen vervullen. 

Inleiding 
Als leraar, priester of Melchizedeks-priesterschapsdrager kunnen we 
worden aangewezen om op huisonderwijs te gaan. Ons priesterschap 
grootmaken bestaat gedeeltelijk uit onderricht aan de leden van de 
kerk, over hen waken en hen helpen. Die kans wordt ons geboden door 
het huisonderwijs. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft eens gezegd: 'Ik heb broeders op de 
vraag wat zij in de kerk deden, horen antwoorden: "Ik ben alleen maar 
huisonderwijzer/" Daarna legde hij uit dat huisonderwijs een van de 
belangrijkste priesterschapstaken in de kerk is. De huisonderwijzers 
zijn wachters over de kudde. Ze worden aangesteld waar de bediening 
het zwaarst weegt. Zij zijn dienstknechten des Heren. (Ensign, januari 
1973, blz 90.) 

• Toon visueel hulpmiddel 6-a: 'Huisonderwijzers worden aangewe-
zen door hun quorumleider'. 

De presiderende functionarissen van de Melchizedekse priesterschap 
geven huisonderwijsopdrachten aan de leden van hun quorum na 
overleg met de bisschop of gemeentepresident. Een lid van de bisschap 
of het gemeentepresidium wijst leraars en priesters in de Aaronische 
priesterschap als huisonderwijzer aan. De priesterschapsleiders wijzen 
twee broeders als huisonderwijskoppel aan, waarbij de Aaronisch-
priesterschapsdragers als junior-collega functioneren. 

Huisonderwijzers - dienstknechten van de Heer 
Het volgende verhaal illustreert het belang van huisonderwijs: 

Als huisonderwijzer hadden broeder Stowell en zijn collega opdracht 
gekregen enkele minder-actieve gezinnen te bezoeken. Broeder Stowell 
zegt: 'We belden daar aan. Omdat ik klein van stuk ben, houd ik mees-
tal mijn hoofd achterover om de mensen te kunnen aankijken. Doch 
deze keer moest ik naar beneden kijken. Toen de deur openging, stond 
daar een kleine man van nog geen één meter zestig. 
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• Toon visueel hulpmiddel 6-b: 'Kleine Ben'. 

'Hij was mager [en niet zo jong meer], maar zijn kaarsrechte gestalte en 
zijn energieke bewegingen zeiden ons dat de ouderdom niet gauw vat 
op hem zou krijgen. Zijn kleine doordringende ogen stonden ver uit 
elkaar. Zijn lippen vormden een dunne rechte lijn, laag in zijn gezicht, 
van oor tot oor lopend, zo leek het wel. Zijn huid was als gelooid leer. 

'Wij zeiden dat we in de buurt woonden, lid waren van de kerk, dat 
we waren gekomen om kennis te maken. Niet erg op zijn gemak 
nodigde hij ons uit in zijn kleine huiskamer waar veel asbakken ston-
den. (...) Hij vertelde dat hij vrachtwagenchauffeur was. Ik had een 
bestelautootje in gedachten; het bleek een grote vrachtwagen te zijn. 
Ik was stomverbaasd. 
'"Vrachtwagenchauffeurs zijn doorgaans nogal fors gebouwd. Hoe. . . . " 

'Hij viel me in de rede. "Ik heb op de stoel naast me een dertig centime-
ter lange schroefsleutel liggen. De andere jongens weten dat en daar-
door is er geen verschil." (...) 

'Met het verstrijken van de maanden begonnen we ons te verheugen op 
ons bezoek aan Ben. [Op een avond was hij erg moe van het sleutelen 
aan zijn vrachtwagen] en dus bleven we maar even. Terwijl we naar de 
deur liepen, keek kleine Ben op en vroeg: "Wanneer gaan jullie me nu 
eindelijk eens vertellen wat ik moet doen - niet meer roken, naar de 
kerk komen en zo?" 

'"Ben", zei ik, "wij zouden het veel fijner vinden als je die dingen zou 
doen, maar het is jouw beslissing. We zouden je alleen maar beledigen 
als we je zouden vertellen wat je al weet. Wij komen je opzoeken omdat 
- nou ja, omdat onze groep niet compleet is zonder jou." Hij hield mijn 
hand lang vast. (...) 

'Later in die week kreeg ik een telefoontje van hem: "Hoe laat is de 
priesterschapsbijeenkomst?" Ik vertelde het hem en bood aan hem te 
komen ophalen. 

'"Nee, ik weet de weg en niemand hoeft mij ergens heen te brengen." 

'Toen ik bij de kerk kwam, stond hij nog buiten. "Misschien kan ik toch 
maar beter niet gaan zolang ik nog rook", zei hij. Ik zei dat het hem 
gemakkelijker zou vallen met roken te stoppen als de Heer hem hielp. 
Hij zei: "Ik rook al sinds mijn achtste jaar en ik weet niet of ik wel kan 
stoppen." Ik zei hem dat het hem volgens mij wel zou lukken. 

'Al gauw noemde iedereen hem Kleine Ben, en ondanks het feit dat hij 
nauwelijks de schoolbanken had gezien, ondanks het feit dat hij zo 
klein was en ondanks zijn leeftijd, had hij al snel een stel dikke vrien-
den en was hij helemaal betrokken bij elk project dat het ouderlingen-
quorum aanpakte. 

'Op een avond kreeg ik een telefoontje: "Ik moet met je praten." Het 
klonk alsof hij op het punt stond een zenuwtoeval te krijgen. "Ze willen 
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me huisonderwijzer maken. Dat kan ik niet. Ik rook, en ik weet niks. 
Hoe kan ik de mensen nu vertellen wat ik zelf niet weet? Wat moet ik 
doen?" 

'Zelfs was ik ook geschokt. Kleine Ben was ons dierbaar en we wilden 
niet dat hij weer zou afdwalen. In stilte bad ik zo hard als ik maar kon. 
Toen haalde ik diep adem en begon: "Ben, hebben wij je ooit gezegd 
wat je moest doen?" 

'"Nee, je hebt me alleen maar laten zien dat ik iets voor jullie bete-
kende. Misschien ben ik daardoor wel uit mezelf naar de kerk gegaan." 

'"Toen we kennis met je maakten, ontdekten we iemand die de moeite 
waard was. Kun jij naar jouw mensen toegaan en eraan denken hoe 
belangrijk zij zijn? Kun je ze niet eenvoudigweg zeggen dat ze voor jou 
belangrijk genoeg zijn en dat je ze daarom af en toe wilt komen opzoe-
ken en ze iets vertellen wat voor jou van waarde is gebleken?" 

'Geruime tijd was het stil en toen hoorde ik: "Natuurlijk, dat ga ik 
doen." 

'Op weg van mijn werk naar huis reed ik dikwijls door de straat waar 
een aantal van Bens gezinnen woonde. Ze waren allemaal helemaal 
inactief. In de meeste gezinnen was de man of de vrouw geen lid en 
waren ze al jaren niet meer in de kerk geweest. Op zekere avond zag 
ik kleine Ben sjouwen met de grootste watermeloen die ik die zomer 
had gezien. Hij had zijn vingers onder de meloen ineen gestrengeld 
en iedere stap kostte hem moeite. De markt was drie straten daarvan-
daan. Toen ik voorbij reed, ging hij een van de huizen binnen. 

'De volgende keer dat ik hem zag, vertelde ik hem dat ik hem met die 
meloen had gezien. Hij keek me niet aan. "Op weg naar huis kwam ik 
langs de markt. Ik moest denken aan die kinderen. Hun vader heeft 
geen werk. Watermeloen is dit jaar schaars en duur. Ik wist dat die kin-
deren nog geen meloen hadden gehad. En om zeker te weten dat ze 
allemaal genoeg zouden krijgen, heb ik de grootste gekocht die ik kon 
krijgen." 

'Later op een warme avond, zag ik hem kwiek lopen met in zijn hand 
een grote verjaardagskaart. Later legde hij uit: "Dat meisje heeft alleen 
maar broertjes. Die krijgen alle aandacht. Ik dacht dat ze zou weten hoe 
belangrijk ze was als ik die kaart persoonlijk kwam brengen in plaats 
van hem op te sturen. Net als een paar weken geleden, toen kinderen in 
een ander gezin de arm van een pop hadden getrokken. Niemand leek 
zich daar druk om te maken, alleen die kleine meid. Ik heb haar pop 
meegenomen en met een knopenhaak de veer opgevist die de arm op 
zijn plaats moest houden. Dat duurde de hele avond, maar het was de 
moeite waard toen ik hem terugbracht. Als ik daar nu kom, gaat zij 
haar pop halen en op de grond voor me zitten met haar hoofd tegen me 
aangeleund." Ik merkte aan zijn stem dat hij ontroerd was. 
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'Niet lang daarna kreeg ik een opgetogen telefoontje: "Een meisje in 
een van mijn gezinnen laat zich dopen!" Dat was het tastbare resultaat 
[van zijn huisonderwijs]. Ook ik was opgetogen. (...) 

'In de vijfjaar daarvóór hadden die gezinnen geen ander contact met 
de kerk gehad dan door de huisonderwijzers en af en toe door de huis-
bezoeksters. Maar in de drie jaar daarna heeft Kleine Ben me acht 
keer opgebeld en me telkens opgetogen verteld dat er een zegen zou 
worden gegeven, dat iemand zich zou laten dopen of dat een jongen 
verhoogd zou worden in het priesterschap. Ik vroeg hoe hij het klaar-
speelde zoveel verandering in hun leven te veroorzaken. "Ik heb alleen 
maar gedaan wat jij zei. Ik heb ze laten weten dat ik niet beter was dan 
zij en dat ik ze niet kwam vertellen wat ze moesten doen. Ik was daar 
omdat de goede God een geestelijke tafel had klaargezet voor zijn fami-
lie en dat er, als zij niet samen met ons aanzaten, om die tafel lege stoe-
len zouden staan en de familie niet compleet zou zijn." 

'Als wij als huisonderwijzers op bezoek gaan bij onze gezinnen, hoeven 
we alleen maar te denken aan het voorbeeld van Kleine Ben.' ('Little 
Ben.' Ensign, maart 1971, blz. 66-68.) 

• Waarom hadden de huisonderwijzers van Kleine Ben succes? Wat 
kunnen we van hen en van Kleine Ben leren? 

Taken van huisonderwijzers 

• Toon visueel hulpmiddel 6-c: 'Huisonderwijzers worden aangewezen 
om gezinnen te bezoeken'. 

Huisonderwijzers hebben van de Heer de taak gekregen om de gezin-
nen van de leden te bezoeken en hen aan te moedigen om te bidden 
en hun taken in het gezin te vervullen. Hij heeft hen geroepen als 
'wachters' om voor zijn kinderen te zorgen en over hen te waken. (Zie 
Jeremia 31:6; Ezechiël 33:1-9.) 

President Harold B. Lee heeft gezegd dat huisonderwijzers moeten 
beseffen dat het hun taak is over de leden te waken, hen te sterken en 
bij te staan in het nakomen van hun plichten. Hij heeft de priester-
schapsleiders gevraagd de nadruk te verleggen van huisonderwijzers die 
les komen geven naar wachters die over de kerk waken. Als we begrij-
pen wat hij daarmee bedoelt, zullen wij huisonderwijs doen dat resul-
taat oplevert. (Zie Regional Representatives' Seminar, april 1972, blz. 8.) 

• Wat houdt het in om over de kerk te waken? Waarom is het belang-
rijk dat de gezinnen die wij als huisonderwijzer bezoeken, eerst 
weten dat we om hen geven voordat we proberen les te geven? 
(Verwijs naar het verhaal over Kleine Ben.) 

Als huisonderwijzers vertegenwoordigen we de bisschop of gemeente-
president bij de mensen die we als huisonderwijzer dienen. Er wordt 
van ons gevraagd dat we tijdens een priesterschapsgesprek regelmatig 
verslag uitbrengen van onze huisbezoeken en over de behoeften van de 
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leden die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Als er iemand ziek is of als 
er zich andere problemen voordoen die de aandacht van de priester-
schapsleiders vereisen, melden we dat onmiddellijk. 

Aan de behoeften van de leden voldoen 
Als huisonderwijzers moeten we gebedvol nadenken over de noden 
van de ons toegewezen personen en gezinnen. We moeten aan die 
behoeften voldoen door hulp te geven en moed in te spreken. Hulp 
aanbieden alleen is niet genoeg. 

Een behoefte die iedereen heeft, is de aanwezigheid en de invloed van 
de Heilige Geest. President David O. McKay heeft gezegd: Als huison-
derwijzers hebben wij de plicht de goddelijke Geest in ieder huis en 
ieder hart te brengen.' (Aangehaald door Marion G. Romney in 'The 
Responsibilities of Home Teachers', Ensign, maart 1973, blz. 15.) Om 
onze gezinnen te helpen om de Geest te verkrijgen, moeten wij hen aan-
sporen gezinsavond en gezinsgebed te houden, zelf te bidden en actief 
te zijn in de kerk. (Zie LV 20:51, 53-55.) 

Mensen hebben ook behoefte aan hulp als er iemand ziek is. De Heer 
heeft ons de raad gegeven om in tijden van ziekte 'de ouderlingen der 
kerk [te] roepen' (Jakobus 5:14; zie ook vers 15). Als huisonderwijzers 
moeten we het weten als er iemand in de ons toevertrouwde gezinnen 
ziek is en moeten we klaar staan en waardig zijn om hen te zalven als 
ze dat vragen. 

Als huisonderwijzers moeten we hulp geven als een persoon of gezin 
met bijzondere moeilijkheden te kampen heeft of ontmoedigd is. 

• Welke behoeften leven er bij de meeste gezinnen? (Schrijf de antwoor-
den op het bord. Voeg daar later in de les andere behoeften aan toe.) 

• Hoe voorzag Kleine Ben in de behoeften van zijn huisonderwijs-
gezinnen? 

In het volgende verhaal zien we hoe een goede huisonderwijzer een 
gezin hielp: 

'Broeder en zuster Rodenbach (...) waren een jong, actief paar in de 
kerk, dat echter geen gezinsavond hield "omdat we maar met zijn 
tweeën zijn." We hadden over dat onderwerp een paar lessen gegeven 
en hen aangespoord, maar dat had geen resultaat. (...) 

'In de twee weken daarna bespraken mijn collega en ik een paar keer de 
mogelijke behoeften van onze gezinnen. We stelden nauwkeurig vast 
wat volgens ons onze bijzondere aandacht verdiende. Toen probeerden 
we het tijdens ons volgende bezoek eens over een andere boeg te 
gooien. Tegen broeder en zuster Rodenbach zeiden we nu eens niet: 
"Wat kunnen we voor u doen?" maar: "Hoe zou u het vinden om vol-
gende week donderdag bij mij thuis een gezinsavond bij te wonen?" 
(...) Hun antwoord was: "Nou, graag, dank u voor de uitnodiging!" 
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6-d: 'Huisonderwijzers moeten het gezinshoofd helpen om zijn of haar gezin 
leiding te geven'. 
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'Kort geleden kwamen broeder en zuster Rodenbach na een avond-
maalsdienst naar me toe en gaven hun oprechte getuigenis door me te 
vertellen dat hun gezinsleven een stuk gelukkiger was geworden sinds 
ze waren begonnen gezinsgebed en gezinsavond te houden.' (Den B. 
Center: 'The Day We Really Started Home Teaching', Ensign, juni 1977, 
blz. 18-19.) 

Het gezinshoofd behulpzaam zijn 

• Toon visueel hulpmiddel 6-d: 'Huisonderwijzers moeten het gezins-
hoofd helpen om zijn of haar gezin leiding te geven.' 

Het gezinshoofd - de vader, tenzij er geen vader is - heeft in de eerste 
plaats tot taak om zijn gezin naar de verhoging te leiden. Als huison-
derwijzer zijn we het effectiefst als we het gezinshoofd daarbij helpen. 

Een van de beste manieren om erachter te komen hoe we hulp kunnen 
bieden, is eerst een persoonlijk gesprek te hebben met het gezinshoofd. 
Dan kunnen we hem of haar vragen wat het gezin nodig heeft en wat 
wij zouden kunnen doen om hem of haar daarbij te helpen. 

In het volgende verhaal zien we hoe twee huisonderwijzers via het 
gezinshoofd hun werk deden: 

'Samuel Bowen was geen lid van de kerk. Zijn vrouw en kinderen ech-
ter wel en daardoor kreeg het gezin Bowen regelmatig bezoek van de 
hulporganisaties en de huisonderwijzers. Die bezoeken waren voorna-
melijk gericht op de gezinsleden die lid waren van de kerk. Het gevolg 
was dat broeder De Vries niet thuis was als men op bezoek kwam of bij 
het bezoek niet aanwezig was. (...) 

'Sinds een jaar of twee heeft het gezin Bowen een nieuwe huisonderwij-
zer, broeder Walker. Toen hij er op bezoek was geweest en de zaak had 
doorgesproken met de priesterschapsleider, kreeg broeder Walker sterk 
het gevoel dat hij zijn aandacht moest richten op het gezinshoofd -
broeder Bowen. Hij deed weloverwogen in de daarop volgende maan-
den. Hij maakte bijvoorbeeld nooit een afspraak via zuster Bowen maar 
altijd via broeder Bowen (...). Tijdens die bezoeken besprak hij steeds 
hoe hij alle gezinsleden kon helpen. Aanvankelijk wist broeder Bowen 
niet goed wat hij ermee aan moest omdat het anders was dan hij 
gewend was, maar al gauw kreeg hij waardering voor broeder Walker. 
Het gezin Bowen kreeg vaak informeel bezoek, maar zelden werd er 
een uitgesproken evangelieboodschap gegeven. 

'Op zekere avond sprak broeder Walker in de huiskamer alleen met 
broeder Bowen. Hij vroeg: "Samuel, hoe komt het dat jij met zo'n 
prachtgezin in de kerk en met al hun activiteiten er nooit aan hebt 
gedacht om ook lid te worden?" Broeder Walker was stomverbaasd 
over het antwoord: "Ik denk omdat nooit iemand me heeft gevraagd 
of ik er belangstelling voor had. Ik heb veel boeken van de kerk gelezen 
en ik geloof hetzelfde als jij." 
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'Een maand later heeft Samuel Bowen zich laten dopen en inmiddels 
is zijn gezin in de tempel aan hem verzegeld.' (When Thou Art Conver-
ted, Strengthen Thy Brethren [Melchizedek Priesthood Manual, 1974], 
blz. 217-218.) 

• Laat een huisonderwijzer zijn getuigenis geven over het huisonder-
wijs. Laat daarna een vader getuigenis geven van het effect dat het 
huisonderwijs op zijn gezin gehad heeft. 

Tot slot 
Als huisonderwijzers waken wij over de leden van de kerk. Wij moeten 
die regelmatig bezoeken, hen onderwijzen in het evangelie en hen 
aansporen een rechtschapen leven te leiden. We moeten we van elk lid 
leren houden. Ook moeten we door middel van gebed met het gezins-
hoofd samenwerken om vast te stellen wat een gezin nodig heeft en 
hem of haar helpen in die behoeften te voorzien. 

Opdracht 
Bid en denk na over uw taak als huisonderwijzer, zodat u kunt vaststel-
len hoe u een betere huisonderwijzer kunt zijn, uw collega kunt helpen 
een betere huisonderwijzer te zijn, kunt samenwerken met het hoofd 
van ieder gezin dat aan u is toegewezen, en hoe u kunt voorzien in de 
behoeften van de afzonderlijke gezinsleden. Bespreek in uw eigen 
gezin hoe u uw huisonderwijzers kunt helpen. 

Aanvullende teksten 

• Johannes 21:15-17 (de opdracht om anderen te onderrichten) 

• 2 Timotheüs 2:2 (de getrouwen moeten anderen onderrichten) 

• 1 Petrus 5:1-4 (de taak van ouderlingen) 

• LV 46:27 (huisonderwijzers krijgen de gave van onderscheid) 

• LV 84:106 (de sterken moeten de zwakken opbouwen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Bestudeer Leer en Verbonden 20:46-47. 

2. Vraag een huisonderwijzer aan het eind van de les zijn getuigenis te 
geven van het huisonderwijs. 

3. Vraag een vader aan het eind van de les zijn getuigenis te geven van 
het effect van het huisonderwijs op zijn gezin. 

4. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 

59 



ZELFREDZAAMHEID 

Doel: onafhankelijk worden. 

Inleiding 
Op 9 februari 1971 werd San Fernando Valley (Californië) getroffen 
door een aardbeving. Zuster Ina Easton beschrijft de situatie na de 
aardbeving: 

'Vanaf de vroege ochtend van dinsdag 9 februari - kort na de aard-
beving - tot laat in de middag van vrijdag 12 februari hadden we 
22 gasten in huis. Een etmaal lang hadden we geen elektriciteit en 
in de tijd dat ze hier waren, hadden we geen gas om ons huis te ver-
warmen en om op te koken en was er ook niet voldoende water. 

'(...) Het viel waarachtig niet mee om in zo'n kleine ruimte en met zulke 
beperkte middelen voor zoveel mensen te zorgen. Gezien de omstan-
digheden konden we ons aardig redden, dankzij onze fijne gasten en 
de voorraad van levensmiddelen en water die de kerk aanbeveelt (...). 
Alle winkels in de buurt waren verwoest. De wegen waren onbegaan-
baar. We konden niet naar de kruidenier. We waren erg dankbaar dat 
we levensmiddelen en water in voorraad hadden. (...) 

'We hebben veel geleerd. Onder andere dat het goed is om in koud 
water oplosbare zeep en wasmiddelen in voorraad te hebben en oude 
handdoeken(...); toiletpapier en papieren handdoekjes, tandenborstels 
en tandpasta (...). En wat betreft extra kleding - één verschoning per 
gezinslid? EHBO-artikelen zijn onontbeerlijk. Wij hadden kapotte voe-
ten en verwondingen over ons hele lichaam. Niet allemaal ernstige 
wonden, maar dat veranderde omdat we ze niet konden verbinden en 
verzorgen. Veel kinderen huilden omdat ze honger hadden en zich niet 
lekker voelden. Dat betrof vooral de baby's. Een voorraad babyvoe-
ding, zuigflessen, dekens, flesvoeding en wegwerpluiers zou het alle-
maal een stuk makkelijker hebben gemaakt. (...) Zaken die de mensen 
in hun haast vergaten, waren de medicijnen voor hun hart en suiker-
ziekte. In sommige gevallen had dat echt tragische gevolgen. 

'We hebben gemerkt dat een draagbaar kooktoestel erg waardevol is. 
De brandstof is niet gevaarlijk en gemakkelijk op te slaan. Een gaslamp 
geeft prachtig licht als er geen elektriciteit is. (...) 
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'Er is nog veel meer over te zeggen, maar het belangrijkste is dat we er 
allemaal aan denken dat de Heer heeft gezegd dat we levensmiddelen, 
water, kleding en geld in voorraad moeten hebben omdat we dat op 
zekere dag nodig zullen hebben. Mijn getuigenis is dat het zo was. 
Doordat we gehoorzaam zijn geweest aan de geboden die onze leiders 
ons hebben gegeven, hadden wij meer dan genoeg om te delen met 
onze vrienden en de leden van de wijk die gedwongen waren hun huis 
te verlaten.' (Relief Society Courses of Study 1977-1978, blz. 78-79.) 

Het plan van de Heer 

Het plan van de Heer om de leden van zijn kerk onafhankelijk te laten 
zijn, is eenvoudig. Het houdt in dat we ons best doen om te voorzien in 
onze eigen behoeften en die van ons gezin door goede werkgewoonten 
te ontwikkelen, ijverig te zijn, een voorraad aan te leggen van wat we 
voor tenminste een jaar nodig hebben, na te denken over wat we in de 
toekomst nodig hebben en lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal 
gezond te blijven. Zelfstandigheid begint thuis, bij het individu en in 
het gezin. 

• Wie is verantwoordelijk voor onze behoeften en die van onze 
dierbaren? 

Als we zelf niet in ons onderhoud kunnen voorzien, moeten we aller-
eerst hulp vragen aan familieleden. Iemand die bijvoorbeeld invalide is, 
kan meer hulp nodig hebben dan waarin door het eigen gezin voorzien 
kan worden. In dat geval moet bij andere familieleden om hulp worden 
gevraagd. 

Als we zelf en onze familieleden ons uiterste best hebben gedaan en 
dan nog niet in onze basisbehoeften kunnen voorzien, kunnen we voor 
tijdelijke hulp bij de kerk aankloppen. 

Als we goed voorbereid zijn, kunnen we niet alleen in onze eigen 
behoeften voorzien, maar kunnen we in tijd van nood ook anderen hel-
pen. We groeien in geestelijke zin door onbaatzuchtig van onze midde-
len, onze tijd en onze talenten te geven om er anderen mee te helpen. 

• Waarom zou onze hemelse Vader willen dat wij in ons eigen onder-
houd en dat van ons gezin voorzien? 

• Waarom worden we gezegend als we anderen in nood helpen? 

Ons gezin voorbereiden 

• Toon een poster van het overzicht voor onafhankelijkheid (visueel 
hulpmiddel 7-a), of verwijs naar de informatie op het bord. 

De leden van de kerk behoren zelfstandig te worden op de zes vol-
gende punten. 
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Een voorraad in huis 
Als het wettelijk toegestaan en mogelijk is, behoort iedereen en ieder 
gezin voor minstens een jaar genoeg voedsel te hebben waarmee in de 
eerste behoefte wordt voorzien. Dat houdt in dat we voedsel verbou-
wen en opslaan en het vervolgens gebruiken en vervangen om bederf 
te voorkomen. (Zie les 16 in dit lesboek over een moestuin aanleggen.) 
We behoren ook kleding te kunnen maken en zo mogelijk ook brand-
stof en medicamenten op te slaan. Door eigen productie en voorraad-
vorming kunnen we in tijd van nood voor onszelf, ons eigen gezin en 
anderen zorgen. (Zie Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A, les 22, 
'Eigen productie en voorraadvorming'.) 

• Hoe kunnen we zelfstandiger worden op het gebied van eigen pro-
ductie en voorraadvorming? 

Ons lichaam is heilig, en het is belangrijk dat we het schoon, sterk en 
gezond houden. Zoals in het woord van wijsheid geopenbaard is, beho-
ren we voedzaam voedsel tot ons te nemen en geen alcohol, tabak en 
andere schadelijke stoffen te gebruiken (zie LV 89). Om ziekten te voor-
komen, moeten we ons huis en erf schoonhouden en de in ons land 
aanbevolen inentingen krijgen. We moeten zorgen voor regelmatige 
lichaamsbeweging, ons lichaam schoon houden en op andere manieren 
zorgen dat we goed gezond blijven. Als we ons lichaam gezond hou-
den, zijn we beter in staat te voorzien in onze eigen behoeften en die 
van anderen. 

• Hoe kunnen we zorgen voor een betere gezondheid? 

Geestelijke, emotionele en sociale kracht 
Wij behoren onszelf en onze gezinsleden geestelijk, emotioneel en 
sociaal sterk te maken. Als we dat doen, zullen we beter voorbereid 
zijn om onze problemen en zorgen de baas te worden. Ouderling 
Boyd K. Packer heeft gezegd: 

'Het leven is bedoeld als een uitdaging. Het is normaal om wat zorgen 
te hebben, af en toe in de put te zitten, teleurgesteld te zijn en zelfs om 
fouten te maken. 

'Houd onze leden voor dat ze, als ze af en toe eens een ellendige dag 
hebben of zelfs een paar achter elkaar, met beide benen op de grond 
moeten blijven staan en de problemen onder ogen moeten zien. Op den 
duur komt het weer goed. 

'Onze strijd om het bestaan heeft een belangrijk doel.' (Ensign, mei 
1978, blz. 93.) 

Als er zich problemen voordoen, moeten we van elkaar houden, elkaar 
steunen en bemoedigen. Door elkaar te helpen, ontwikkelen we de 
kracht om onze problemen te boven te komen. Ouderling Marvin J. 
Ashton heeft verteld over een gezin dat die kracht heeft ontwikkeld: 
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Overzicht zelfredzaamheid 

7-a: 'De zes gebieden van zelfredzaamheid'. 
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De jongste dochter werd geboren met ernstig hersenletsel en kon zich 
nooit normaal ontwikkelen. Ze overleed toen ze zeventien was, maar 
het gezin is in die tijd sterker geworden. Ouderling Ashton vertelde: 

'Door de voortdurende zorg van een liefhebbende moeder, het geduld 
en de warmte van een lieve vader en het begrip van drie aardige broers 
en een zorgzame zus werd haar aanwezigheid in huis iets bijzonders. 
(...) [Haar vader] zei: "Al het geld in de wereld had ons nooit zo één 
kunnen maken in liefde, geduld en nederigheid als die zorg voor haar." 
Dit was een tragedie (...) die werd omgezet in een mogelijkheid om 
gezegend te worden.' ('Family Home Storage', 1977 Devotional Speeches 
of the Year, blz. 69.) 

Zoals blijkt uit dit verhaal, kan een gezin waar men aardig is voor 
elkaar, samen bidt en van elkaar houdt, een grote zegen zijn voor elk 
gezinslid. Dat moet elk gezin zich ten doel stellen. Ouderling Marvin J. 
Ashton heeft gezegd: 

'Dikwijls komt de beste [hulp] van ons eigen gezin. Vaak is de hulp die 
we het hardst nodig hebben het dichtst bij. (...) God heeft gezegd dat 
gezinsleden elkaar moeten helpen. (...) 

We moeten onze gezinsleden bij de hand nemen en laten zien dat we 
echt van hen houden en dat het ook altijd zo zal blijven.' (Conference 
Report, oktober 1973, blz. 131; of Ensign, januari 1974, blz. 104.) 

• Hoe kunnen we in ons gezin emotionele steun ontwikkelen en 
geven? 

• Waarom is het voor onze gemoedsrust en ons geluk belangrijk dat we 
anderen helpen, begrijpen en van hen houden? Waarom kan dat ons 
op de toekomst voorbereiden? 

Onderwijs 
In de Leer en Verbonden zegt de Heer: 'De heerlijkheid Gods is intelli-
gentie, of met andere woorden, licht en waarheid' en Hij gebiedt ons 
onze 'kinderen in licht en waarheid groot te brengen' (LV 93:36, 40). 
We moeten allemaal kunnen lezen, schrijven, eenvoudige rekensommet-
jes kunnen maken en dat dan aan onze kinderen leren. We moeten re-
gelmatig de Schriften en andere goede boeken bestuderen en die samen 
met onze kinderen te lezen. We moeten gebruik maken van de oplei-
dingsmogelijkheden die ons geboden worden. 

• Waarom moeten wijzelf en onze gezinsleden leren lezen, schrijven en 
rekenen? Waarom is onderwijs belangrijk? 

Werk 
Als het enigszins mogelijk is, moeten we zorgen dat we werk krijgen 
waardoor we ons gezin kunnen onderhouden en dat ons bevrediging 

64 



Les 10 

geeft. Ons werk moet in overeenstemming zijn met de leringen van de 
kerk en ons in staat stellen onze kerkelijke verplichtingen na te komen. 
Behalve zelf werk zoeken, moeten we onze kinderen en andere jonge-
ren adviseren bij de keuze van een gepaste werkkring. 

Broeder Ashton heeft geadviseerd: 'Maak van leren een proces dat 
nooit ophoudt. Volg zoveel mogelijk een officiële dagopleiding, een 
beroepsopleiding. Dat is een uitstekende investering. Volg avondcur-
sussen en schriftelijke cursussen om u verder te bekwamen. Leer 
bepaalde vaardigheden waardoor u langdurige werkloosheid kunt 
voorkomen (...) ('One for the Money', Ensign, juli 1975, blz. 73.) 

• Bespreek welke middelen de broeders ter beschikking staan om hun 
beroepsvaardigheden te ontwikkelen. Genoemd kunnen worden: 
schriftelijke cursussen van universiteiten, cursussen voor volwasse-
nen, stages en een opleiding binnen een bedrijf. Informeer bij uw 
bisschop of gemeentepresident of uw wijk of gemeente een welzijn-
specialist voor werkgelegenheid heeft. Als dat zo is, vertelt u dat 
die specialist de leden die werk zoeken, daarbij kan helpen. 

• Hoe kunnen jongemannen zich op een carrière voorbereiden? 

Financieel beheer 
Om financieel voorbereid te zijn, moeten we leren de tering naar de 
nering te zetten. Dat houdt in dat we een begroting opstellen en ons 
daaraan houden. Bij het opstellen van een goede begroting worden 
praktische, financiële doelen gesteld, berekenen we wat we aan tiende 
en offergaven gaan betalen, en vermijden we schulden. Verstandig 
beheer van ons inkomen houdt, behalve een begroting, ook in dat we 
levensmiddelen en andere belangrijke zaken aanschaffen als de prijs 
het laagst is, dat we verspilling tegengaan, en, zo mogelijk, geld sparen 
voor onvoorziene uitgaven. 

Een gezin heeft de volgende tip met betrekking tot de gezinsfinanciën: 
'Wat nooit werkt (...) is een houding als "Dit is mijn geld en ik besteed 
het dus zoals ik dat wil." Het geld moet, ongeacht of de man of de 
vrouw het verdient, van allebei zijn. De man en de vrouw hebben geen 
van beiden het recht het geld uit te geven "omdat het mijn geld is."' 
(Orson Scott Card, 'Family Finances', Ensign, juni 1978, blz. 13.) 

• Waarom zorgen we door een verstandig financieel beheer voor vrede 
in het gezin? 

• Laat de broeders erover nadenken hoe goed ze zijn op elk van de zes 
gebieden van zelfredzaamheid. 

Voorbereid zijn om als kerk hulp te kunnen bieden 
De Heer heeft ons niet alleen gevraagd om te zorgen voor wat we zelf 
nodig hebben, maar ook om elkaar te helpen. (Zie LV 52:40.) Soms kun-
nen we op eigen initiatief anderen helpen. In andere gevallen worden 
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de inspanningen en de middelen van de kerkleden gebundeld onder 
leiding van de priesterschapsleiders. 

Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft uitgelegd: 

'De kerk beperkt haar steun niet tot haar leden, maar volgt de verma-
ning van de profeet Joseph Smith, die zei: "Iemand die van Gods liefde 
vervuld is, is niet tevreden als hij alleen zijn eigen familie tot zegen is, 
maar doorkruist de hele wereld met een sterk verlangen om de gehele 
mensheid tot zegen te zijn." Hij instrueerde de leden "dat zij de honge-
rigen moesten voeden, de naakten kleden, de weduwen verzorgen, de 
tranen van de wezen drogen, en de bedroefden troosten." 

'In ruim een decennium heeft de kerk meer dan 27 duizend ton kle-
ding, 16 duizend ton voedsel en drieduizend ton medische en educa-
tieve voorraden en apparatuur verzonden om het lijden van miljoenen 
kinderen van God in 146 landen over de hele wereld te verlichten. Wij 
vragen niet: "Bent u lid van de kerk?" Wij vragen alleen: "Lijdt u?" 
(De Ster, juli 1999, blz. 90,91.) 

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van rampen waarbij de kerk 
aan de plaatselijke behoefte aan hulp tegemoet kwam: 

'Tijdens de ernstige overstromingen in Rapid City in Zuid-Dakota 
(Verenigde Staten), staken de heiligen onmiddellijk de handen uit de 
mouw om de slachtoffers te helpen. De plaatselijke organisatie van 
de kerk zorgde voor kleding, beddengoed en warme maaltijden. Er 
hoefde slechts één lading goederen, zoals babyvoeding, luiers en 
dekens te worden verzonden.' (Junior Wright Child, 'Welfare Is the 
Church', Ensign, september 1973, blz. 71.) 

Na de aardbeving van december 1972 in Managua (Nicaragua) was 
'een hoeveelheid typhus-entstof het enige dat vanuit [de Verenigde 
Staten] naar die heiligen werd verzonden. (...) Alle andere hulp werd 
door de leden ter plaatse verleend; de heiligen in Costa Rica die zorg-
den voor de hulpgoederen en met de overheid samenwerkten, hebben 
de operatie in goede banen geleid.' 

Ouderling Russell M.Nelson heeft gezegd: 'Dergelijke gezamenlijke 
inspanningen om naasten in nood te helpen, overstijgen barrières ver-
oorzaakt door godsdienst, ras of cultuur. Zulke goede daden zijn daad-
werkelijk dienstbetoon in de laatste dagen!' (De Ster, juli 1994, blz. 61.) 

We moeten ons als kerk, als individu en als gezin voorbereiden om 
noodgevallen te kunnen overleven. Als de kerk in ons gebied volledig 
georganiseerd is, kunnen we samen zorgen voor levensmiddelen, kle-
ding en huishoudelijke zaken die we in noodgevallen kunnen gebrui-
ken. Op die manier kan aan degenen die in nood verkeren en wier 
familieleden al het mogelijke hebben gedaan, hulp verleend worden. 
Als we elkaar op alle mogelijke manieren helpen, zullen wij waardig 
zijn hulp te krijgen als wij die nodig hebben. 
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Tot slot 
Als wij ons actief inzetten om onafhankelijk te worden, zal onze liefde 
voor ons gezin en voor anderen groeien en zal ons getuigenis van de 
noodzaak van onafhankelijkheid groeien. Met dat getuigenis zullen we 
bereid zijn anderen zichzelf te leren helpen. 

De Heer heeft gezegd: 'Mij zijn alle dingen geestelijk, en nimmer heb 
Ik u een wet gegeven, die tijdelijk was' (LV 29:34). Liefde ligt ten grond-
slag aan onze eigen onafhankelijkheid en de hulp aan anderen. De 
Heiland heeft gezegd: 'In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste 
broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan' (Matteüs 25:40). 

Opdracht 
Ga tijdens uw eerstvolgende gezinsavond na in hoeverre uw gezin 
onafhankelijk is. Stel vast waar de zwakke plekken zitten en maak 
plannen om daarin verbetering aan te brengen. Zorg dat u als huison-
derwijzer op de hoogte bent van de noden van de gezinnen die aan 
uw zorg zijn toevertrouwd. Moedig ze aan om te zorgen dat ze zelf in 
hun behoeften kunnen voorzien. 

Aanvullende teksten 

• 1 Timoteüs 5:8 (wij moeten voorzien in het onderhoud van ons gezin) 

• 1 Johannes 3:17 (het belang van hulp aan anderen) 

• Alma 34:28 (onze plicht om anderen te helpen) 

• Leer en Verbonden 56:16-18 (rijken en armen worden ernstig 
toegesproken) 

• Leer en Verbonden 68:30-32 (leeglopers worden bestraffend 
toegesproken) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Bestudeer hoofdstuk 27 van het boek Evangeliebeginselen, 'Werken en 
persoonlijke verantwoording' en hoofdstuk 37, 'Taken in het gezin'. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie op 
het bord. 

3. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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ONZE TEMPEL-EN 
FAMILIEHISTORISCHE 

TAKEN 

Doel: begrijpen wat onze taken zijn in verband met de tempel en onze 
familiegeschiedenis. 

De verordeningen zijn noodzakelijk voor ons heil 
Om bij onze hemelse Vader terug te keren, moeten we allemaal de ver-
ordeningen ontvangen die voor ons heil noodzakelijk zijn. Ouderling 
Boyd K. Packer heeft gezegd: 

'Verordeningen en verbonden worden onze geloofsbrieven voor toela-
ting in zijn tegenwoordigheid. Het is van het grootste belang dat we het 
waardig zijn die te ontvangen; het is de uitdaging van de sterfelijkheid 
om ons eraan te houden. 

'Als we ze eenmaal voor onszelf en voor ons gezin hebben ontvangen, 
dan hebben we de plicht om die verordeningen plaatsvervangend 
te ondergaan voor onze overleden voorouders, ja, voor het hele mens-
dom.' (Zie De Ster, juli 1987, blz. 19.) 

Onze eigen tempelverordeningen ontvangen en zorgen dat onze 
gezinsleden de hunne ontvangen 
De doop en bevestiging, de eerste verordeningen van het evangelie, 
vormen de poort waardoor we het smalle pad betreden dat tot het eeu-
wige leven leidt. (Zie 2 Nephi 31:17-18.) Om na onze doop dat pad te 
blijven volgen, moeten we ook de heilige verordeningen van de tempel 
ontvangen - de begiftiging en de verordeningen ter verzegeling. We 
moeten onze verbonden trouw blijven. Die verordeningen zijn essen-
tieel voor onze verhoging. 

President Howard W. Hunter het uitgelegd hoe belangrijk de tempel-
verordeningen zijn: 'Al onze inspanningen om het evangelie te verkon-
digen, de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen, voeren ons 
naar de heilige tempel. De reden daarvoor is dat de tempelverordenin-
gen absoluut cruciaal zijn; bij het ontbreken daarvan kunnen we niet in 
Gods tegenwoordigheid terugkeren. Ik moedig iedereen aan om waar-
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dig te zijn de tempel te bezoeken of zich voor te bereiden op de dag dat 
u dat heilige huis kunt betreden om uw verordeningen en verbonden te 
ontvangen.' (De Ster, januari 1995, blz. 81, 82.) 

Volwassen leden die nog niet naar de tempel geweest zijn, behoren met 
hun bisschop of gemeentepresident te spreken om te weten te komen 
hoe ze zich kunnen voorbereiden om de zegeningen van de tempel te 
ontvangen. We behoren ook bij onze kinderen en andere familieleden 
het verlangen te wekken om zich op de doop en de tempelverordenin-
gen voor te bereiden. 

• Hoe kunnen we onze kinderen en andere familieleden het belang van 
de tempel bijbrengen? (Zet de antwoorden op het bord. Antwoorden 
kunnen zijn: het goede voorbeeld geven door regelmatig naar de 
tempel te gaan of er actief naar toe te werken, een tempelaanbeveling 
op zak hebben, in onze gezinsgebeden uiting geven aan onze dank-
baarheid voor de tempel en de tempelverordeningen, en kinderen 
van twaalf jaar en ouder meenemen naar de tempel om zich voor de 
doden te laten dopen.) 

Een geldige tempelaanbeveling hebben en regelmatig 
naar de tempel gaan 

• Toon visueel hulpmiddel 8-a: 'Een huis des Heren' 

Over tempels heeft president Gordon B. Hinckley gezegd: 'Deze unie-
ke, prachtige gebouwen en de verordeningen die erin worden voltrok-
ken, vertegenwoordigen het hoogst bereikbare in onze godsdienst. Ik 
moedig onze mensen overal aan, met alle overtuigingskracht waartoe 
ik in staat ben, om zo te leven dat ze een tempelaanbeveling waardig 
zijn, er één te verkrijgen en deze als een kostbaar bezit te beschouwen, 
en zich er meer voor in te spannen om naar het huis des Heren te gaan 
en deel te hebben aan de geest die daar te voelen is en de zegeningen 
die men daar kan ontvangen Ik ben ervan overtuigd dat iedere man of 
vrouw die naar de tempel gaat in een geest van oprechtheid en geloof, 
het huis des Heren als een beter mens verlaat. We moeten steeds, ons 
hele leven, werken aan onze vooruitgang. Af en toe moeten we het 
lawaai en de drukte van de wereld achter ons laten en ons begeven bin-
nen de muren van een heilig huis van God, om daar zijn geest te voelen 
in een omgeving van heiligheid en vrede. (De Ster, januari 1996, blz. 51.) 

Zelfs als we door omstandigheden niet regelmatig kunnen gaan, beho-
ren we een tempelaanbeveling te hebben. President Howard W. Hunter 
heeft gezegd: 'Het zou de Heer behagen als ieder volwassen lid een 
tempelaanbeveling waardig is en die ook bezit. Wat wij moeten doen en 
nalaten om een tempelaanbeveling waardig te zijn, is precies datgene 
wat ons geluk als individu en als gezin garandeert.' (De Ster, januari 
1995, blz. 7.) 
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• Welke zegeningen worden ons beloofd als we een tempelaanbeveling 
hebben en regelmatig naar de tempel gaan? 

Om een tempelaanbeveling te krijgen, moeten we jaarlijks een gesprek 
onder vier ogen hebben met onze priesterschapsleiders. We kunnen 
ook uitgenodigd worden voor speciale lessen ter voorbereiding op de 
tempel. (Zie voor meer informatie: Priesterschapsplichten en zegeningen, 
deel A, les 35, 'Het eeuwige gezin'.) 

Verordeningen voor overleden voorouders 
De Heer wil dat iedereen die na zijn achtste verjaardag nog op aarde 
leefde, het voorrecht krijgt om gedoopt te worden, en de begiftiging en 
de verordeningen ter verzegeling ontvangt. Hij heeft de profeet Elia 
naar Joseph Smith gestuurd om de priesterschapssleutels van de verlos-
sing van de doden te herstellen. Die sleutels maken het de levenden 
mogelijk om verordeningen voor de doden te verrichten. Als leden van 
de kerk hebben we de taak om te zorgen dat onze voorouders die zon-
der die verordeningen gestorven zijn, de verlossende evangelieverorde-
ningen ontvangen. 

• Lees Leer en Verbonden 128:15. Waarom is het belangrijk dat we zor-
gen dat de verordeningen voor onze overleden voorouders verricht 
worden? (Zonder ons kunnen ze niet volledig verlost worden, en 
zonder hen kunnen wij niet volledig verlost worden.) 

Als wij ons hart tot onze voorouders wenden, meer over hen te weten 
komen en priesterschapsverordeningen voor hen verrichten, kunnen 
we deelgenoot worden van de vreugde die onze voorouders ondergaan 
als zij de mogelijkheid krijgen om het eeuwige leven te verwerven. Ver-
der gaan wij, als wij onze broeders en zusters helpen, de betekenis van 
de verzoening van de Heiland voor ons beter begrijpen en naar waarde 
schatten. De profeet Joseph Smith heeft uitleg gegeven aan onze rol in 
het werk in de tempel en aan onze familiegeschiedenis: 

'De sleutels moeten worden overhandigd, de geest van Elia moet 
komen, (...) en de heiligen komen als heilanden op de berg Zion. 

'Maar hoe worden zij heilanden op de berg Zion? Door hun tempels te 
bouwen (...) en alle verordeningen (...) voor hun overleden voorou-
ders te ontvangen, en hen te verlossen opdat zij mogen voortkomen in 
de eerste opstanding en met hen tot tronen van heerlijkheid verhoogd 
worden; en dat is de band die het hart van de vaders met de kinderen 
verbindt en dat van de kinderen met de vaders. Dan wordt de zending 
van Elia volbracht.' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld 
door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 330.) 

• Welke zegeningen kunnen we ontvangen als we tempelwerk doen 
voor onze overleden voorouders? 

71 
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Onze voorouders indachtig zijn 
Om een begin te maken met onze taak met betrekking tot onze familie-
geschiedenis kunnen we een lijstje maken van de overleden familiele-
den die we gekend hebben of die we ons herinneren. Daarvoor hoeven 
we geen wetenschappelijk onderzoek te doen. Aan de hand van die lijst 
kunnen we vaststellen welke familieleden zonder de verlossende tem-
pelverordeningen overleden zijn. Zelfs als onze voorouders bij de eer-
ste kerkleden behoorden of als anderen aan onze familiegeschiedenis 
gewerkt hebben, kunnen we vaak vaststellen dat er overleden familie-
leden zijn voor wie nog geen tempelwerk gedaan is. 

• Deel schrijfgerei uit. Laat de broeders een lijstje maken van overleden 
familieleden die ze zich herinneren, en laat hen uitzoeken wie er zon-
der tempelverordeningen overleden is. 

Als we familieleden op het spoor komen voor wie nog geen tempelwerk 
gedaan is, moeten we zorgen dat het gedaan wordt. President Gordon 
B. Hinckley heeft met nadruk gezegd hoe belangrijk de tempel is bij het 
werk aan onze familiegeschiedenis: Al ons werk op het gebied van 
familiegeschiedenis is gericht op tempelwerk. Het heeft geen enkel ander 
doel. De tempel ver ordeningen zijn de grootste zegens die de kerk te 
bieden heeft.' (De Ster, juli 1998, blz. 98, 99.) 

• Toon visueel hulpmiddel 8-b: 'Consulenten familiegeschiedenis 
kunnen helpen bij het klaarmaken van de gegevens'. 

De consulenten familiegeschiedenis in onze wijk, gemeente of ring kun-
nen ons helpen bij het klaarmaken van de gegevens die nodig zijn om 
de verordeningen in de tempel te mogen verrichten. Die aanwijzingen 
staan in publicaties van de kerk over familiegeschiedenis, en zijn ook te 
verkrijgen bij plaatselijke priesterschapsleiders en in de tempel. 

• Bespreek met de broeders hoe we namen voor de tempel moeten 
klaarmaken en aan welke eisen dat moet voldoen. Nodig zo mogelijk 
de consulent familiegeschiedenis uit en geef hem of haar de leiding 
van de bespreking. 

Behalve tempelverordeningen verrichten voor de voorouders die we ons 
herinneren, moeten we ook aan andere voorouders denken. We kunnen 
praten met onze ouders, grootouders, tantes, ooms, neven, nichten 
en andere familieleden die zich misschien mensen herinneren die wij 
niet gekend hebben. We kunnen zorgen dat voor die voorouders ook 
tempelwerk gedaan wordt. 

De informatie vastleggen 
Als we iets over onze voorouders te weten komen, zullen we de gevon-
den informatie waarschijnlijk moeten vastleggen. Daarvoor heeft de 
kerk formulieren en computerprogramma's. U kunt echter elke 
methode gebruiken om te onthouden wat u te weten komt. Het is ook 
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8-c: 'Het is belangrijk dat we onze eigen geschiedenis en die van onze familie 
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handig om te noteren op welke datum de verordeningen zijn verricht, 
zodat u weet welke nog gedaan moeten worden. 

Een paar richtlijnen 
Als we namen voor tempelwerk insturen, moeten we de volgende 
richtlijnen in gedachten houden: 

1. Onze eigen voorouders komen op de allereerste plaats. We sturen 
geen namen in van mensen die geen verwanten van ons zijn en ook 
geen namen die we verkrijgen door middel van een data-extractie-
programma. 

2. Degene wiens naam we insturen moet tenminste een heel jaar 
daarvóór overleden zijn. 

3. Als die persoon in de afgelopen 95 jaar geboren is, moeten we, 
voordat we de naam insturen, toestemming krijgen van een van 
de naaste, levende familieden. 

4. Voor doodgeboren kinderen zijn geen verordeningen nodig. Als er 
echter een mogelijkheid is dat een kind na de geboorte geleefd heeft, 
moet het aan zijn of haar ouders verzegeld worden, tenzij het 
kind in het verbond geboren is. (Wat betekent dat de ouders vóór de 
geboorte van het kind al aan elkaar verzegeld waren.) 

5. Kinderen die vóór het achtste jaar gestorven en niet in het verbond 
geboren zijn, moeten alleen aan hun ouders verzegeld worden. 
Andere verordeningen zijn dan niet nodig. 

Andere manieren om aan familiegeschiedenis te doen 

• Toon visueel hulpmiddel 8-c: 'Het is belangrijk dat we onze eigen 
geschiedenis en die van onze familie opschrijven'. 

Andere, belangrijke manieren waarop we aan familiegeschiedenis 
kunnen doen, zijn: 

Informatie inwinnen over voorouders die geleefd hebben vóór dege-
nen die wij ons herinneren, en het tempelwerk voor hen doen. 

Onze kinderen over hun voorouders vertellen en ze aansporen hun 
eigen taak met betrekking tot familiegeschiedenis te vervullen. 

Onze eigen geschiedenis en die van onze familie opschrijven. 

Belangrijke persoonlijke of familiedocumenten en -verslagen bewaren. 

Een dagboek bijhouden. 

Ons aandeel leveren in de programma's van de kerk met betrekking 
tot familiegeschiedenis, zoals namen insturen voor de Ancestral File 
en deelnemen aan het programma voor data-extractie. 
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Stamboomlijst 
Nr. 1 op deze lijst is nr. op lijst nr 

Kruis de vakjes aan als de verorden ingen 
zijn verricht. 

\D ] Gedoopt 

[ B ] Begiftigd 

[ ö ] Verzegeld aan ouders 

[~i~| Verzegeld aan huwelijkspartner 

[ ö l Er is een gezinslijst voor dit paar 

[ K ] Verordeningen voor kinderen verricht 

(Vader) 0[b|[ö][1][g]0 
Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

(Naam) @[b][ö][I][I][k] 
Geboren 

Gehuwd 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

(Huwelijks- [ D ] [ B ] ® [ Ë ] 
partner) 

(Moeder) 0000 
Geboren 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

Telefoonnummer 

(Vader 
van nr. 2) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

000000 

(Moeder 
van nr. 2) 

Geboren 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

W[0l E 

(Vader 
van nr. 3) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

n B- fo L_G K' 

(Moeder 
van nr. 3) 

Geboren 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

0000 

(Vader 
van nr. 4) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Over leden 

Plaats 

(Moeder 
van nr. 4) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Plaats 

(Moeder 
van nr. 7) 

000000 S'fl0p 

0000 

(Vader 
van nr. 5) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Over leden 

Plaats 

000000 

(Moeder 
van nr. 5) 

Geboren 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

0 0 0 0 

(Vader 
van nr. 6) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Over leden 

Plaats 

000000 

(Moeder 
van nr, 6) 

Geboren 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

•;Vade- 000000 
van nr. 7) 

Geboren 

Plaats 

Gehuwd 

Over leden 

Plaats 

0000 
Geboren 

Plaats 

Over leden 

Plaats 

8-d: 'Stamboomoverzicht'. 
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• Als er tijd voor is, toont u visueel hulpmiddel 8-d: 'Stamboomover-
zicht'. Help de broeders dan met het invullen van een familiehisto-
risch formulier voor hun eigen familie. (Deze zijn verkrijgbaar bij uw 
consulent familiegeschiedenis of bij plaatselijke priesterschapsleiders.) 

Tot slot 
Om bij onze hemelse Vader terug te kunnen keren, moeten we de veror-
deningen van het evangelie ontvangen. Om alle zegeningen te ontvan-
gen die met die verordeningen samenhangen, moeten we: 

1. Onze eigen verordeningen ontvangen en zorgen dat onze naaste 
familieleden die ook ontvangen. 

2. Een geldige tempelaanbeveling hebben en zo vaak als we kunnen 
naar de tempel gaan. Ook als we ergens wonen waar we niet naar de 
tempel kunnen, behoren we een tempelaanbeveling te hebben. 

3. Uitzoeken welke overleden voorouders de verordeningen niet ont-
vangen hebben en zorgen dat die verordeningen voor hen verricht 
worden. 

Als we getrouw onze priesterschapstaak met betrekking tot tempel-
werk en familiegeschiedenis vervullen, zal onze hemelse Vader ons 
helpen door middel van de inspiratie van zijn Geest. 

Opdracht 
Maak, als u uw eigen tempelverordeningen nog niet heeft ontvangen, 
een afspraak voor een gesprek met uw bisschop of gemeentepresident 
om erachter te komen wat u kunt doen om u erop voor te bereiden. 
Vertel uw gezinsleden hoe belangrijk de doop en de tempelverordenin-
gen zijn. Zoek tenminste één voorouder die gestorven is zonder de ver-
lossende verordeningen van het evangelie, en laat die verordeningen 
verrichten. Zorg dat u een tempelaanbeveling krijgt als u die nog niet 
heeft. 

Aanvullende teksten 

• Maleachi 4:5-6 (de harten van vaders en kinderen tot elkaar 
terugvoeren) 

• 1 Korintiërs 15:29 (de doop voor de doden) 

• 1 Petrus 3:18-19; 4:6 (het evangelie wordt verkondigd aan de doden) 

• Moroni 8:5-23 (het is niet nodig om kleine kinderen te dopen) 

• Leer en Verbonden 124:26-39 (er moet een huis voor de Heer 
gebouwd worden, waar werk voor de doden gedaan kan worden) 

• Leer en Verbonden 128 (aanwijzingen omtrent een goed verslag 
bijhouden en de doop voor de doden) 

• Geschiedenis van Joseph Smith 1:38-39 (de zending van Elia) 
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Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 40, Tempelwerk en familie-
geschiedenis' 

2. Zie De vrouw in de kerk A, les 19 voor meer informatie over het 
bijhouden van verslagen en van persoonlijke en familiegeschiedenis. 

3. Zorg voor schrijfgerei voor elke broeder. 

4. Zorg dat elke broeder een kopie krijgt van de familiehistorische 
formulieren die nu in de kerk gebruikt worden. 

5. Als er in uw wijk, gemeente of zendingsgebied een consulent fami-
liegeschiedenis is, vraagt u hem of haar welke procedure er gevolgd 
moet worden om namen voor tempelwerk in te sturen. Laat de con-
sulent zo mogelijk een deel van de les geven. Als er geen consulent 
is, kunt u die informatie ook verkrijgen bij een plaatselijk centrum 
voor familiegeschiedenis, uw plaatselijke priesterschapsleiders, 
recente publicaties over familiegeschiedenis of bij de dichtstbijgele-
gen tempel. 

6. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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ANDEREN 
DEELGENOOT MAKEN 
VAN HET EVANGELIE 

Doel: ons motiveren om anderen doeltreffender over het evangelie te 
vertellen. 

Inleiding 

In het volgende verhaal vertelt een bekeerlinge hoe zij en haar gezin 
kennis maakten met de kerk: 

'Kort nadat we in een nieuwe buurt waren komen wonen, was ik in de 
tuin aan het werk, toen een van mijn buurvrouwen mij een mand vol 
tomaten aanbood die ze zojuist had geplukt. Dat was het begin van een 
blijvende vriendschap. 

'In de maanden daarna bleken [onze buren] de beste vrienden (...) die 
we ooit hadden gehad. Altijd waren ze even vriendelijk en ze behan-
delden ons alsof we familie waren. We genoten van het zelfgebakken 
brood dat ze ons bijna elke week brachten; van de complete maaltijd 
die op een avond werd gebracht toen ik te ziek was om zelf te koken; 
die prachtige optocht op een zomerse avond in Independence, met een 
ijsje op de terugweg. (...) 

'We werden altijd uitgenodigd voor activiteiten in de kerk, maar nooit 
werden we onder druk gezet. Als we besloten mee te gaan, kwam de 
lieve, betrouwbare dochter van de buren op de kleintjes passen - en 
soms wilde ze er zelfs niets voor hebben. 

'Na een drukke dag in huis vroeg mijn vriendin of ik met haar naar de 
ZHV wilde. Ik wilde er heel graag even tussenuit. Maar het bleek veel 
meer voor me te betekenen dan de mogelijkheid om even uit te blazen 
van de huishoudelijke beslommeringen. Het warme welkom van de 
zusters maakte dat ik al een jaar vóór onze doop regelmatig de bijeen-
komsten bezocht. (...) 

'Na enige tijd voelden we echter behoefte aan een completer leven, net 
als dat van hen. Toen werden we uitgenodigd om 's zondags mee naar 
de kerk te gaan en gingen we elke week naar de onderzoekersklas. 

'In maart 1976 hebben we ons laten dopen. 
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'Niet lang daarna luisterden we in de avondmaalsdienst naar een bij-
zondere toespraak over iemand die geaarzeld had anderen over het 
evangelie te vertellen uit angst dat hij te opdringerig zou lijken - en het 
desbetreffende gezin moest toen tien jaar wachten voordat zich een 
nieuwe kans voordeed. Tien jaar, dacht ik. Wat zou er in tien jaar met 
ons gebeurd zijn als we de kerk niet hadden? Ik schoot vol en ik kon 
bijna het einde van de dienst niet afwachten om buiten mijn buren aan 
te spreken. 

'"Bedankt dat jullie ons over het evangelie verteld hebben", was alles 
wat ik kon zeggen. Ik wilde nog veel meer zeggen, maar dat hoefde 
niet. Ook hun ogen schoten vol tranen, en we omhelsden elkaar. Zo 
zullen we tot in de eeuwigheid van elkaar blijven houden, dat weet ik 
zeker.' (Doris E. Heydon, geciteerd door Jay A. Parry in 'Converts Tell 
(...) What Brought Me In', Ensign, februari 1978, blz. 43.) 

• Laat de broeders nadenken wie zij vandaag over het evangelie zou-
den kunnen vertellen. Wat heeft dit gezin gedaan om de buren op het 
evangelie voor te bereiden? 

Anderen deelgenoot maken van het evangelie -
een roeping van de Heer 

• Toon visueel hulpmiddel 9-a: 'Elk lid behoort een zendeling te zijn'. 

Door middel van zijn profeten heeft de Heer geboden dat elk lid van 
de kerk bij het zendingswerk betrokken moet zijn. Sommigen denken 
misschien dat zendingswerk alleen voor de voltijdse zendelingen is. 
Maar iedereen die zich heeft laten dopen, heeft de taak andere mensen 
te vragen de zegeningen van het evangelie aan te nemen. De Heer heeft 
gezegd: 

'En wederom zeg ik tot u: Ik geef u een gebod, dat iedere man, zowel 
ouderling, priester, leraar als lid met alle macht met het werk zijner 
handen moet bijdragen om de dingen, die Ik heb geboden, voor te 
bereiden en te volbrengen. 

'En laat uw prediking de stem tot waarschuwing zijn, een ieder tot zijn 
naaste, in zachtheid en nederigheid.' (LV 38:40, 41.) 

• Waarom wil onze hemelse Vader dat wij over het evangelie vertellen? 
(Hij vertrouwt erop dat we degenen die het evangelie niet kennen 
erover vertellen, zodat al zijn kinderen zich in de zegeningen ervan 
kunnen verheugen.) 

• Welke zegeningen van het evangelie hebben wij en gunnen we ook 
aan anderen? (Een van de zegeningen is dat we weten dat we kin-
deen van een liefhebbende, hemelse Vader zijn, tot wie we kunnen 
bidden om hulp en leiding. Door het evangelie kunnen we gelukkig 
zijn in dit leven en een levenswijze ontwikkelen waardoor we waar-
dig zijn om in het volgende leven bij onze hemelse Vader te zijn. 
Door het evangelie kan ons gezin ook eeuwig zijn. 
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Sommige vrienden en verwanten krijgen misschien nooit de zegenin-
gen van het evangelie, tenzij wij zoveel om ze geven dat we doel-
treffend zendingswerk doen. Ze zullen misschien nooit iets over het 
evangelie vragen als wij er niet met ze over praten. Het is een feit dat 
we door ons goede voorbeeld wel zendingswerk doen, maar we moe-
ten ook manieren zien te vinden om de mensen te vertellen wat we 
geloven. De Heer heeft gezegd: 'Want er zijn er nog velen op aarde 
onder alle sekten, genootschappen en gezindten, die door het sluwe 
bedrog der mensen worden verblind, waardoor dezen op de loer liggen 
om te bedriegen, en die alleen verre van de waarheid worden gehou-
den, omdat zij niet weten, waar zij deze kunnen vinden.' (LV 123:12.) 

Doeltreffend over het evangelie vertellen 
President Kimball heeft ons enkele adviezen gegeven om doeltreffend 
over het evangelie te vertellen: 'Vader, het moet van u uitgaan. Door als 
gezin samen te werken, kan veel groots tot stand worden gebracht. 
Kies, door erover te bidden, twee gezinnen met wie u vriendschap wilt 
sluiten. Bepaal welke verwanten of vrienden u met de kerk bekend 
wilt maken. U kunt ze misschien uitnodigen voor een gezinsavond (...) 
of samen allerlei andere dingen doen. Als die gezinnen dan belangstel-
ling tonen, kunt u ze, in overleg met de zendingsleider van uw wijk 
of gemeente, met de zendelingen bij u thuis uitnodigen om ze over de 
herstelling van het evangelie te vertellen. Als u deze eenvoudige proce-
dure volgt, zult u een aantal fijne gezinnen tot de kerk brengen.' 
(Sharing the Gospel through Priesthood Missionary Services [filmstrip], 1975.) 

De meesten van ons willen anderen wel over het evangelie vertellen 
omdat we van ze houden en om ze geven. Maar sommigen weten niet 
hoe het moet, en anderen zijn bang. De volgende methode is een hulp-
middel om anderen doeltreffend met het evangelie bekend te maken. 

• Hang een poster met de volgende lijst op, of verwijs naar de informa-
tie op het bord: 

Hoe we anderen doeltreffend over 
het evangelie vertellen 

1. Kies een gezin of een persoon door erover te bidden. 
2. Sluit vriendschap. 
3. Breng dat gezin of die persoon in contact met de kerk, 
4. Nodig dat gezin of die persoon uit om de lessen van 

de zendelingen te volgen. 
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Kies een gezin of persoon door erover te bidden 
Kies allereerst, door erover te bidden, een gezin of een persoon die u 
met de kerk bekend wilt maken. Mensen in de volgende omstandig-
heden staan daarvoor open: 

1. Mensen die een belangrijke verandering in hun leven ondergaan. 
(Mensen die pas verhuisd zijn, een kind gekregen hebben, pas 
getrouwd zijn of kortgeleden iemand verloren hebben.) 

2. Mensen die kortgeleden een bijeenkomst of een activiteit in de kerk 
hebben bijgewoond; een open dag of een bezoekerscentrum van 
een tempel, een historische plaats of een ander gebouw van de kerk 
hebben bezocht; een televisieprogramma van de kerk hebben 
gezien; of het Tabernakelkoor beluisterd hebben. 

3. Vrienden van leden van de kerk. 

4. Verwanten van leden van de kerk. (Aangetrouwde familieleden, 
of verwanten van mensen die kortgeleden lid van de kerk zijn 
geworden.) 

5. Mensen die belangstelling hebben voor de kerk of er nieuwsgierig 
naar zijn. (Mensen die vragen stellen over de kerk, positief over 
kerkleden praten, belangstelling tonen voor het geloof of de begin-
selen, of die op zoek zijn naar een andere godsdienst.) 

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 'Het evangelie is niet iets 
om ons voor te schamen. Het is iets waar we trots op kunnen zijn. 
"Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here", schreef Paulus 
aan Timoteüs (2 Timoteüs 1:8). Overal zijn gelegenheden om over het 
evangelie te vertellen.' ('Zoek de lammeren, hoed de schapen', De Ster, 
juli 1999, blz. 119.) 

Sluit vriendschap 

• Toon visueel hulpmiddel 9-b: 'Een goede zendeling is een goede 
vriend'. 

Het hoofd van het gezin behoort zijn of haar gezin het goede voorbeeld 
te geven en vriendschap te sluiten met niet-leden. 

• Hoe kunnen we vriendschap sluiten met niet-leden? (Mogelijke ant-
woorden zijn: opgewekt zijn, goed luisteren, hun namen onthouden, 
iets aardigs voor ze doen, praten over iets waarvoor ze belangstelling 
hebben, ze bezoeken, ze bij ons thuis uitnodigen, samen uitgaan, en 
andere dingen doen waaruit blijkt dat we om hen geven.) 

Een man heeft eens verteld hoe hij door een vriendschap belangstelling 
kreeg voor de kerk: 

'Doordat we collega's waren, leerden we elkaar goed kennen. Ik kreeg 
echt respect voor hem. Toen we hechter bevriend raakten, praatten we 
over ons gezin en onze activiteiten. Daardoor kregen we het over de 
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kerk. Ik zag wel dat hij en zijn gezin door de kerk anders waren - in 
positieve zin - dan de meeste mensen. Het duurde niet lang, of we 
kregen het over een aantal leerstellingen van de kerk, maar hij heeft me 
nooit onder druk gezet of tegen me gepreekt. (...) Op een goede dag 
vroeg hij me tijdens de lunchpauze of ik er meer over wilde weten. (...) 
[Ons gezin heeft de lessen van de zendelingen] bij hem thuis gevolgd. 

'Ik denk dat wij, als de familie Brook niet zo'n oprechte bezorgdheid en 
belangstelling voor ons aan de dag had gelegd, nu geen lid zouden zijn 
van de enige ware kerk en niets zouden weten over onze Vader in de 
hemel en over wat Hij met ons voorheeft.' (Keith Knoblich, geciteerd 
door Jay A. Parry, Ensign, februari 1978, blz. 39.) 

Een andere bekeerling heeft gezegd: 'We moeten vriendschap sluiten 
voordat we iemand tot bekering kunnen brengen.' 

Breng dat gezin of die persoon in contact met de kerk 

• Toon visueel hulpmiddel 9-c: 'Het is de moeite waard om anderen 
over het evangelie te vertellen'. 

• Hoe kunnen we mensen met de kerk in contact brengen? 

We kunnen mensen met de kerk in contact brengen door met ze over 
het evangelie te praten; geef ze een boek-van-mormon of een tijdschrift 
van de kerk; geef uw getuigenis; neem ze mee naar bijeenkomsten, acti-
viteiten, haardvuuravonden en open dagen van de kerk; nodig ze uit 
voor gezinsavonden en buurtfeestjes; vraag of ze willen helpen bij een 
dienstbetoonproject van de kerk; nodig ze uit voor een bezoek aan een 
centrum voor familiegeschiedenis. We kunnen mensen ook uitnodigen 
bij een doopdienst, samen videofilms van de kerk bekijken, mensen 
bezoeken die in de buurt zijn komen wonen, en hulp verlenen in de 
gemeenschap. 

Een goed voorbeeld geven is nog een belangrijke manier om mensen 
met de kerk in contact te brengen. Als we dat doen, zullen mensen vaak 
geïnteresseerd raken, omdat wij anders zijn. 

Het allerbelangrijkste is dat we in ons streven naar mogelijkheden om 
niet-leden over het evangelie te vertellen, liefde en zorg voor hen tonen. 
Het gevoel dat we overdragen, betekent meer dan de benadering die 
we kiezen. 

Nodig dat gezin of die persoon uit om de lessen van de zendelingen 
te volgen. 
Als we het gevoel hebben dat iemand toe is aan de zendelingenlessen, 
nodigen we 'iemand direct, eenvoudig en duidelijk uit voor het volgen 
van de zendelingenlessen. Die uitnodiging begint met de woorden: 
"Wilt u...". De vriendschap wordt vaak hechter wanneer men die uit-
nodiging heeft gegeven, zelfs als iemand ervoor kiest de zendelingen-
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lessen niet te volgen'. (Handboek kerkbestuur, Boek 2: Leidinggevenden in 
priesterschap en hulporganisaties, blz. 251.) 

Als we mensen uitnodigen voor de lessen van de zendelingen, moeten 
we niet bang zijn dat ze zich beledigd zullen voelen, en ook niet ont-
moedigd raken als ze niet positief reageren. Ze vragen of ze meer over 
het evangelie willen weten, zal onze vriendschap niet schaden, en de 
Geest zal ons laten weten wanneer we het nog eens kunnen vragen. 

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 'Ons werk is groot, onze 
taak om te helpen bij het zoeken naar mensen om te onderwijzen, is 
enorm. De Heer heeft ons het bevel gegeven om het evangelie aan ieder 
schepsel te verkondigen. Daar is de uiterste inzet voor nodig van 
[elk lid].' (De Ster, juli 1999, blz. 121.) 

• Lees Leer en Verbonden 84:85. In welk opzicht is deze tekst van toe-
passing op het zendingswerk? 

In alle aspecten van het zendingswerk moeten we vertrouwen hebben 
in de Heer en in gebed vragen om zijn Geest. Als we dat doen, zal 
de Geest ons leiden en helpen terwijl we het werk van de Heer doen. 
(Zie Leer en Verbonden 100:5-8.) 

Tot slot 
De Heer heeft gezegd: 'Het betaamt een ieder, die gewaarschuwd is, 
zijn naaste te waarschuwen' (LV 88:81). Als wij doen wat de Heer ons 
heeft opgedragen, en gebruik maken van de stappen die in de les 
worden aangegeven, zullen we zorgen dat veel mensen de waarheid 
vinden. 

Opdracht 
Wees voor niet-leden en familieleden een goede vriend. Kies door 
middel van gebed een gezin dat geen lid is, of een persoon die geen 
lid is, om die met de kerk in contact te brengen. Sluit vriendschap met 
ze en laat ze kennismaken met de kerk. Vraag of ze de zendelingen-
lessen willen volgen. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 

87 



BEGELEIDEN: 
EEN TAAK VAN DE 

PRIESTERSCHAP 

Doel: ons motiveren de leden van de kerk te sterken door ze te 
begeleiden. 

Inleiding 

• Lees Leer en Verbonden 18:10. Waarom is iedereen belangrijk voor 
onze hemelse Vader? 

Ongeacht wie we zijn, waar we wonen, welke taal we spreken of tot 
welk ras we behoren, het is het werk en de heerlijkheid van onze 
hemelse Vader om onze onsterfelijkheid en ons eeuwig leven tot stand 
te brengen. (Zie Mozes 1:39). Om Hem daarbij te helpen, heeft de Heer 
het priesterschap op aarde hersteld en ons opgedragen anderen net zo 
lief te hebben als Hij ons liefheeft. 

Het is onze taak en ons voorrecht ervoor te zorgen dat onze broeders 
en zusters de zegeningen ontvangen die onze hemelse Vader in petto 
heeft voor wie getrouw zijn. 

Zendingswerk is belangrijk, maar onze hulp aan onze broeders en zus-
ters houdt niet op bij de doop. President Gordon B. Hinckley heeft 
gezegd: 'Zendingswerk heeft totaal geen zin als we het resultaat ervan 
niet in stand houden. Die twee moeten onafscheidelijk zijn. Die bekeer-
lingen zijn heel waardevol. Elke bekeerling is een zoon of dochter van 
God. Elke bekeerling brengt een grote en ernstige verantwoordelijkheid 
met zich mee. Het is onze absolute plicht te zorgen voor degenen die 
bij ons zijn gaan horen.' ('Zoek de lammeren, hoed de schapen', De Ster, 
mei 1999, blz. 108.) 

• Lees Lucas 22:32. Hoe kunnen wij, als priesterschapsdragers, anderen 
sterken? 

We zijn hier om anderen te helpen met hun vooruitgang. Als kinderen 
van de Heer moeten we zorg voor elkaar dragen. President Hinckley 
heeft gezegd: 'Ik ben ervan overtuigd dat we maar heel, heel weinig 
nieuwe leden zullen verliezen als we beter voor ze zorgen.' (De Ster, 
juli 1999, blz. 123.) 
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Mensen in de kerk begeleiden 
Mensen begeleiden houdt in dat we elkaar bemoedigen en helpen de 
volledige zegeningen van het evangelie te genieten. We zijn hoffelijk, 
vertellen elkaar over onze ervaringen, we zijn behulpzaam en geven 
warmte. Wij begeleiden mensen door een goede vriend en naaste te 
zijn. 

Als we onze tijd, onze talenten en bezittingen met anderen delen, ont-
wikkelen we een geest van eenheid waarover Paulus heeft geschreven. 
Hij heeft gezegd dat nieuwe kerkleden geen vreemdelingen meer 
waren, 'maar medeburgers der heiligen' (Efeziërs 2:19). 

Hoewel we voor iedereen vriendelijk moeten zijn en moeten proberen 
om alle mensen onze genegenheid te tonen, is het een fundamentele 
taak van de priesterschap om nieuwe en inactieve leden behulpzaam 
te zijn en vriendschap met ze te sluiten. De kerk voorziet in veel hulp-
middelen daarvoor. Er zijn programma's zoals het huisonderwijs, 
waardoor we aangespoord worden onze broeders en zusters te helpen. 
Er zijn bijeenkomsten waar we elkaar kunnen ontmoeten. Er worden 
aanwijzingen gegeven hoe we op de juiste manier uiting kunnen geven 
aan onze liefde en onze zorg. 

We moeten altijd zorg dragen voor gezinnen waar de vader, de moeder, 
een zoon of een dochter geen lid is. Die gezinnen hebben ons nodig. 
Door die te begeleiden en door begrip en liefde te tonen, kunnen wij 
ertoe bijdragen dat die gezinnen waarvan niet iedereen lid is, verenigd 
worden in het evangelie. 

• Zet op het bord wie onze begeleiding nodig hebben. 

Manieren om te begeleiden 
De manier waarop we iemand begeleiden, is afhankelijk van de omstan-
digheden en onze relatie met hem of haar. Leden van een gezin vertel-
len hoe zij iemand die ze niet kenden, begeleid hebben: 

'Hij zat naast ons en voelde zich niet op zijn gemak. Hij keek recht voor 
zich uit en durfde nauwelijks adem te halen. Er kon zelfs geen lachje 
af voor onze twee kleine kinderen, die ons altijd vrienden bezorgen. Na 
de dienst nodigde mijn man de zwijgzame vreemdeling uit om bij ons 
te komen eten. Er verscheen een glimlach op zijn gezicht. "Ik ben pas 
afgelopen week gedoopt en daarna ben ik in uw wijk komen wonen", 
legde hij uit. Daarna kwam hij ons een paar keer per week opzoeken, 
in de wolken [over zijn toenemende kennis van het evangelie], graag 
bereid om over de Schriften en over zijn persoonlijke zaken te spreken. 
Wij smaakten het grote genoegen onze broeder te zien groeien. Hij was 
geen vreemde meer.' (Susan Spencer Zmolek, 'The Strangers within 
Our Gates', Ensign, maart 1976, blz. 49.) 

Huisonderwijs is ook een gelegenheid om mensen te begeleiden. Een 
vrouw vertelde hoe haar huisonderwijzers haar en haar zoon bij hun 
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activiteiten betrokken: 'Na een pijnlijke echtscheidingsprocedure wilde 
ik graag helemaal opnieuw beginnen. Daarom verhuisde ik met mijn 
zoontje naar het zuiden om daar een opleiding af te maken. In de ver-
onderstelling dat het daar warm zou zijn, liet ik onze winterkleding en 
dekens ergens opslaan. Wat hebben we het die winter koud gehad in 
ons tochtige zomerhuisje, maar we durfden de kachels niet aan te ste-
ken of dekens te lenen. Ik kende niemand. Ik had het gevoel dat ik er in 
de kerk niet bij hoorde omdat ik gescheiden was, en ik wilde zeker nie-
mand tot [last] zijn. Wat was ik blij toen de huisonderwijzers kwamen! 
Die wilden echt dat we ons thuis gingen voelen en ze kwamen regel-
matig, ook al hadden we geen telefoon en waren we niet altijd thuis. 
Ze betrokken ons vaak in hun gezinsactiviteiten. Na een poosje vond ik 
het geen probleem meer om dekens te leen te vragen.' (Geciteerd door 
Susan Spencer Zmolek in Ensign, maart 1976, blz. 47-48.) 

• Zet op het bord welke manieren er in bovenstaande verhalen 
beschreven zijn om anderen te begeleiden. 

Als we oprechte liefde voor anderen voelen, zullen we ze ook buiten de 
bijeenkomsten op zondag, op andere momenten en bij doordeweekse 
activiteiten begeleiden. We nodigen ze thuis uit, voor sociale activitei-
ten en voor culturele en kerkelijke evenementen. Vriendschappelijke 
begeleiding is het kenmerk van een oprechte heilige. Over hem of haar 
sprak Jezus toen Hij zei: 'Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt 
Mij gehuisvest' (Matteüs 25:34-36). 

In het volgende verhaal wordt verteld over twee broeders die iemand 
echt begeleid hebben: 

Een jongeman was eenzaam en ongelukkig. Hij ging niet regelmatig 
naar de kerk en zijn taken in de kerk vervulde hij niet altijd. Twee man-
nen, beiden weduwnaar, nodigden die jongeman uit voor hun geza-
menlijke gezinsavonden. 

Het duurde niet lang of de maandagavond werd voor hem het belang-
rijkste moment van de week. Daar sprak hij veel over het evangelie en 
werd hij gemotiveerd om ijveriger te bidden. Al gauw veranderde zijn 
passieve kennis in een vurig getuigenis van de waarheid. 

Die twee broeders accepteerden hem en sloten vriendschap met hem 
op de meest complete manier die zij kenden. Ze zaten naast hem in de 
kerk en nodigden hem uit om te komen eten. Ze hielpen hem bij het 
opknappen van zijn huis. 

Het duurde niet lang of hij ging anderen helpen en zijn taken in de kerk 
goed vervullen. Toen hij op een goede dag een kennis vertelde over de 
vreugde in zijn leven, vroeg de ander hem: 'Wat is daar volgens jou de 
oorzaak van?' 

'Het belangrijkste was de vriendelijkheid van twee goede vrienden', 
zei hij. 'Door hun liefde heb ik vertrouwen gekregen en ben ik me zeker 
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BEGELEIDINGSACTIVITEITEN 

Activiteiten bij u thuis 

Samen een maaltijd gebruiken. 

Een ontspannende activiteit ondernemen. 

Een goed televisieprogramma bekijken. 

Dia's of foto's van het gezin laten zien. 

Een picknick organiseren. 

Een informeel feestje organiseren. 

Samen aan een project werken. 

Activiteiten bij hen thuis 

Iets lekkers bij ze brengen. 

Samen een feestje organiseren. 

Helpen met een verhuizing, een tuin aanplanten of iets 
repareren. 

Ze bezoeken. 

Op hun kinderen passen. 

Activiteiten buitenshuis 

Een bijzondere film of voorstelling bijwonen. 

Ze oppikken op weg naar een activiteit op school en ze 
daarna uitnodigen om bij u thuis iets te drinken. 

Picknicken. 

Samen een gezamenlijke activiteit van de kinderen 
bijwonen, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. 

10-a: 'Begeleidingsmethoden'. 
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gaan voelen, wat me heeft aangespoord tot dingen waarvan ik nooit 
gedroomd had dat die mogelijk waren.' (Ontleend aan Relief Society 
Course of Study, 1977-1978, blz. 130.) 

• Voeg aan de lijst op het bord toe op welke manieren die twee 
broeders dat eenzame lid begeleid hebben. 

Een broeder heeft eens het volgende verhaal verteld over de begelei-
ding van leden: 

'Susan Munson [was] een actief lid van de kerk en had met groot 
geduld gewacht op het moment dat haar man, die geen lid was, belang-
stelling voor de kerk ging tonen. Hij zei altijd: "Die kerk is goed voor 
jou en de kinderen, meisje, maar ik heb geen belangstelling." 

'Dat is gedeeltelijk waar. Maar Jack was ook verlegen (...). [Uiteinde-
lijk] vroeg Susan aan broeder Caldwell, de zendingsleider van de wijk, 
of er iets gedaan kon worden. Hij beloofde haar dat hij de zaak aan de 
orde zou stellen in de wekelijkse vergadering met de zendelingen. 

'De groep (...) besloot dat een buurtfeestje om te beginnen misschien 
wel de beste manier was. Ze vroegen drie gezinnen uit de buurt die lid 
waren van de kerk, of ze een tuinfeestje wilden organiseren voor de 
familie Munson en de familie Noble, een gezin dat de kerk onderzocht. 
(...) De drie gezinnen deden allemaal mee. 

'Jack, die aanvankelijk niet had willen komen, was aangenaam verrast 
door de ontspannen sfeer en de vriendschap in de groep. Tegen het 
einde van de avond stond hij enthousiast achter het idee van een twee-
de feestje, een picknick, twee weken daarna. Niemand zei iets over naar 
de kerk gaan, maar Allen Westover, die op het feestje met Jack had 
gesproken over het schilderen van diens huis, kwam op zaterdag met 
zijn eigen ladder aanzetten (...) en kwam ook 's avonds na zijn werk 
nog een paar keer. Ook Steven Caldwell en Glen Rivers kwamen een 
paar keer helpen. 

'Toen het quorum ouderlingen later die maand een project op touw 
zette, was Jack zeer bereid om hen te helpen. (...) Die zomer bracht Jack 
steeds meer tijd door met kerkleden. De gesprekken gingen over vis-
sen, politiek, kinderen opvoeden, de moestuin, de aanpak van huwe-
lijksproblemen, en over omgaan met stress op het werk. Jack luisterde 
en deed ook zijn zegje. De omgang met andere gezinnen hield ook in 
dat er gezinsavond werd gehouden en dat er over geestelijke zaken 
werd gesproken. Tot Susans grote vreugde zei Jack op zekere avond dat 
hij aan de volgende stap toe was. Hij wilde les krijgen van de zendelin-
gen en (...) lid worden van de kerk.' 

Hij vertelde verder: 'Niets is doorzichtiger dan 'vriendschappelijk 
begeleiden' zonder echte gevoelens van vriendschap. Er moet eerst 
gevoel zijn.' Hij gaf aan dat we goed en aandachtig moeten luisteren, 
dat we erachter moeten zien te komen wat iemand wel en niet fijn 
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vindt, wat er in het gezin gebeurt, wat voor werk hij doet. Hij zei 
nadrukkelijk dat degenen die begeleid worden, moeten weten dat wij 
om ze geven. ('That Part-Member Family', Ensign, juli 1978, blz. 38-39.) 

• Welke methoden uit dit verhaal kunnen we nog toevoegen aan de 
methoden die al op het bord staan? 

• Toon visueel hulpmiddel 10-a: 'Begeleidingsmethoden'. Wijs op de 
activiteiten in het overzicht die nog niet besproken zijn. Laat de broe-
ders nog meer ideeën noemen. 

Tot slot 
Vriendschap sluiten is een belangrijke taak van de priesterschap. 
Nieuwe leden en andere kerkleden krijgen daardoor het gevoel dat 
ze meetellen en nodig zijn, en het motiveert hen om actief in de kerk 
bezig te zijn. Als wij de taak op ons nemen om anderen te helpen 
actief te worden in de kerk, zullen wij ons blij en tevreden voelen. De 
Heer belooft dat die vreugde eeuwig zal zijn. 

• Lees Leer en Verbonden 18:15-16. Waarom worden we blij als we 
mensen begeleiden? 

• Laat de broeder die u daartoe opdracht heeft gegeven, zijn getuigenis 
geven hoe hij zich gesteund heeft gevoeld door de manier waarop hij 
in de kerk begeleid is. 

Opdracht 
Kijk wie er pas gedoopt is en begeleid hem. Intensiveer uw begeleiding 
van de gezinnen die aan uw zorg als huisonderwijzer zijn toever-
trouwd. Kies een minder-actief gezin en begeleid de leden van dat 
gezin zodat ze weer actief worden in de kerk. Wees vriendelijk voor alle 
leden van de kerk, vooral voor degenen die er vreemd zijn. Als er een 
gezin in uw omgeving is waarvan niet alle leden lid zijn van de kerk, 
betrek dan de niet-leden bij activiteiten van de kerk. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Vraag een broeder of hij zijn getuigenis wil geven van de begeleiding 
die hij in de kerk heeft gekregen. Het kan iemand zijn die pas lid is, 
een lid dat weer actief geworden is, of iemand die iemand anders 
geholpen heeft weer actief te worden. 

2. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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DE VADER 
ALS PATRIARCH 

Doel: ons meer inzicht geven in de rol van de vader als de patriarch 
van het gezin. 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 11-a: 'De Heer verwacht dat de vader het 
gezin leiding geeft'. 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'De Heer heeft in het begin 
zo voor [zijn kinderen] gezorgd dat er een vader is die nageslacht ver-
wekt en voor het levensonderhoud zorgt, die liefheeft en leidinggeeft 
dat er een moeder is die de kinderen ter wereld brengt, verzorgt, voedt 
en opleidt, [en dat er] kinderen zijn die om elkaar gaan geven, elkaar 
respecteren en waarderen. Het gezin is het grote levensplan zoals dat 
door onze Vader in de hemel is uitgedacht en georganiseerd.' (Ensign, 
juli 1973, blz. 15.) 

• Wat zijn volgens president Kimball de taken van een vader? 

'De titel vader is heilig en eeuwig. Het is opvallend dat God ons heeft 
gevraagd om Hem, ongeacht alle namen die Hij heeft en waaruit zoveel 
respect, eer en bewondering spreekt, aan te spreken met Vader.' (Father, 
Consider Your Ways [brochure, 1973], blz. 2.) 

• Zing of lees de verzen van '0, mijn Vader'. (Lofzang 190; of Evangelie-
beginselen, blz. 350J 

Tijdens zijn bediening op aarde heeft de Heiland vaak en op een plech-
tige manier over zijn Vader gesproken. Uit de Schriften blijkt dat Hij 
zijn Vader kende, want Hij sprak met Hem en voerde zijn wil uit. (Zie 
Marcus 14:36.) Wij behoren het respectvolle voorbeeld van de Heiland 
voor zijn Vader te volgen en dat ook aan onze kinderen te leren. 

• Hoe kunnen wij respect tonen voor onze hemelse Vader? En voor 
onze aardse vader? 

Een vader die het priesterschap draagt, moet zo'n rechtschapen leven 
leiden dat hij het verdient door zijn kinderen te worden aangesproken 
met de heilige naam vader. Als hij dat doet, zal hij voorbereid worden 
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op een eeuwig vaderschap. Wij hebben allemaal de macht om met ons 
gezin voor eeuwig vreugde te hebben. 

Een vader is de patriarch van zijn gezin 

• Lees Efeziërs 5:23. 

Onze hemelse Vader heeft bepaald dat de echtgenoot of vader het 
hoofd is van zijn gezin - hij is de patriarch van het gezin. Wij, als 
leden van de kerk, zijn bijzonder gezegend omdat wij het priesterschap 
hebben waardoor we een goede patriarch kunnen zijn. 

Elk gezin in de kerk is een koninkrijk of bestuurseenheid op zichzelf. 
De vader staat aan het hoofd ervan; hij draagt het hoogste gezag in het 
gezin en presideert bij alle gezinsaangelegenheden. (Zie Joseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, blz. 286-288.) Hierover heeft president Joseph 
F. Smith geschreven: 'Het komt soms voor dat de ouderlingen worden 
geroepen om leden van een gezin te zalven. Die ouderlingen kunnen 
ringpresident, apostel of zelfs lid van het Eerste Presidium van de kerk 
zijn. Het is niet juist dat de vader zich in dergelijke omstandigheden 
op de achtergrond houdt en verwacht dat de ouderlingen de leiding 
nemen bij die belangrijke verordening. De vader is aanwezig. Het is zijn 
recht en zijn plicht om te presideren. Hij behoort iemand aan te wijzen 
om de zalving te verrichten, en om voor te gaan in gebed, en hij behoort 
(...) in zijn gezin de leiding te nemen bij de bediening van die zegen 
van het evangelie.' (Gospel Doctrine, blz. 287.) 

De Heer wil dat de vader zijn gezinsleden tot zegen is en niet alleen 
maar over hen heerst. Daarvoor moet een vader zijn priesterschap op 
rechtvaardige wijze gebruiken om daarmee alle gezinsleden tot zegen 
te zijn. Eldred G. Smith, emeritus patriarch in de kerk, heeft eens ver-
teld over een vrouw die naar hem toekwam voor een bijzondere pries-
terschapszegen. Hij vertelde: 

'Toen ik haar vroeg waarom ze een bijzondere zegen wilde, weigerde 
ze me dat te zeggen. Ik hoorde van haar dat haar echtgenoot lid was 
van de kerk en het Melchizedeks priesterschap droeg, en dus stak ik er 
veel tijd in om haar het beginsel van de orde in de priesterschap bij te 
brengen, waarbij de vader de gezinsleden behoort te zegenen. [Ik vroeg 
haar] naar huis te gaan om aan haar man een zegen te vragen in plaats 
van aan mij. 

'Enige tijd daarna kwam ze weer bij mij op kantoor, bracht me in herin-
nering wat er was gebeurd en vertelde dat ze met grote tegenzin bij me 
vandaan was gegaan. (...) 

'Ze vertelde dat ze mij niet had willen vertellen waarom ze een zegen 
wilde omdat de verhouding tussen haar en haar man niet zo goed was 
en toen had ik haar naar huis gestuurd om haar man om een zegen te 
vragen. Daarom was ze met enige tegenzin weggegaan. 
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'Ze vertelde verder: "Dat was een van de mooiste dingen die me ooit 
zijn overkomen." Ze vertelde dat ze naar huis was gegaan, erover had 
gebeden, erover had nagedacht en uiteindelijk genoeg moed had verza-
meld om haar man om de zegen te vragen. Natuurlijk was hij geschokt, 
maar ze had geduld; ze liet hem erover nadenken, ze liet het hem over-
wegen, erover bidden; en tenslotte gaf hij haar een zegen. Ze zei ver-
der: "Nog nooit in ons hele leven heeft er in ons gezin zo'n goede ver-
standhouding geheerst als vanaf het moment dat hij me die zegen gaf." 
(Improvement Era, juni 1965, blz. 534.) 

Het gezin is de plaats waar de gezinsleden vooruitgang kunnen maken 
- met elkaar en ieder afzonderlijk. Om die vooruitgang te stimuleren, 
moet de vader zijn gezin altijd met liefde, wijsheid, zachtaardigheid, 
begrip en geduld presideren. Als de patriarch in huis moet de vader het 
voorbeeld zijn. Een getrouwe en gehoorzame vader die zijn gezin op 
rechtschapen wijze leiding geeft, zal zorgen dat zijn gezinsleden voor 
eeuwig samen kunnen zijn. 

Als patriarch in ons gezin behoren we onze vrouw en kinderen met het 
grootste respect te behandelen. 

• Lees Efeziërs 5:25-28. Hoe moeten wij onze echtgenote behandelen? 

• Lees Efeziërs 6:4. Hoe behoort een vader zijn kinderen op te voeden? 

President N. Eldon Tanner heeft gezegd: 'Het kan niet anders dan dat 
een man, als hij beseft dat hij de aardse vader is van een geestkind van 
God, zich heel scherp bewust is van zijn verantwoordelijkheid om dat 
kind met alle mogelijke, tedere liefde groot te brengen.' ('Fatherhood', 
Ensign, juni 1977, blz. 2.) 

• Lees Leer en Verbonden 121:41-45. Hoe kunnen deze woorden van 
de Heer een hulpmiddel zijn om in ons gezin een goede patriarch te 
zijn? 

De Schriften bevatten veel verhalen over vaders die goede patriarchen 
zijn geweest. Alma de jongere liet zijn zoons bij zich komen en gaf elke 
zoon zijn raad en zegen. (Zie Alma 35:16). Koning Benjamin leerde 
zijn zoons hoe zij de Schriften moesten interpreteren. (Zie Mosiah 1:2). 
Adam en Lehi hebben allebei voordat ze stierven hun kinderen geze-
gend. (Zie LV 107:53; 2 Nephi 4:1-11.) Door de macht van het priester-
schap hebben deze profeten hun plicht als patriarch van hun gezin 
vervuld. Ook wij kunnen door ons priesterschap een rechtschapen 
patriarch zijn in ons gezin. 

In de behoeften van het gezin voorzien 
Elke vader heeft, als patriarch van zijn gezin, de plicht zijn gezinsleden 
te helpen in hun behoeften te voorzien. Ten eerste heeft iedereen stoffe-
lijke behoeften, zoals voedsel, onderdak en kleding. 
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• Welke behoeften heeft ons gezin nog meer? (Zet de volgende punten 
op het bord als ze worden genoemd:) 

Geaccepteerd en bemind worden 
We kunnen voorzien in de behoefte van onze gezinsleden aan liefde en 
acceptatie door onze genegenheid te tonen en te zeggen dat we van hen 
houden. Ouderling Loren C. Dunn heeft een voorbeeld gegeven: 

'Ik herinner me een toneelstuk dat onlangs is verfilmd. Het ging over 
een ouderpaar wiens enig kind, een zoon, uit militaire dienst terug-
kwam. Vader en zoon hadden nooit een hechte band gehad. Ze hielden 
wel van elkaar, maar ze waren allebei niet in staat dat te uiten. Daarom 
stonden ze nogal eens vijandig tegenover elkaar omdat ze allebei dach-
ten dat de ander hem niet mocht. (...) 

'Het stuk bereikte een climax toen de jongen tegen zijn vader ongeveer 
het volgende zei: 

'"Vader, toen ik jonger was, heb ik altijd wrok tegen u gekoesterd 
omdat u nooit gezegd heeft dat u van me hield, maar toen besefte ik 
dat ik ook nooit tegen u had gezegd dat ik van u hield. Ik zeg dat nu: 
ik hou van u." 

'Op dat opwindende moment omarmden vader en zoon elkaar en 
vonden de liefde en de waardering die ze jaren onderdrukt hadden, 
een uitweg.' (Improvement Era, juni 1969, blz. 52, 53.) 

• Waarom moeten we onze gezinsleden vertellen dat we van ze 
houden? Op welke andere manieren kunnen wij ze laten weten 
dat ze nodig zijn en dat we van ze houden? 

Zelfrespect 
Wij kunnen zorgen dat onze gezinsleden zelfrespect ontwikkelen door 
ze te prijzen voor wat ze goed doen. We kunnen ze leren dat ze Gods 
kinderen zijn en ze helpen hun talenten te ontwikkelen. Daardoor krij-
gen ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, en voelen ze dat ze 
waardevol zijn. Ouders moeten steeds alert zijn op mogelijkheden om 
hun kinderen te prijzen en te stimuleren. Op hun beurt moeten kinde-
ren hun ouders vaak vertellen hoe dankbaar ze zijn. Een vader heeft 
eens gezegd: 'Op de gezinsavond prijs ik mijn kinderen liever dan dat 
ik ze bekritiseer. Ik vertel ze liever wat ik hen goed heb zien doen. Dat 
is beter dan dat ik ze vertel wat ik ze verkeerd heb zien doen.' (Geci-
teerd door George Durrant in 'A Gift from Heaven', Ensign, maart 1971, 
blz. 7.) 

Een doel in het leven 
Iedereen moet voelen dat het leven zinvol is. Wij kunnen onze gezins-
leden daarbij helpen door hen te onderwijzen in het evangelie. Iedereen 
moet weten dat het leven hier op aarde bedoeld is om ons te helpen 
groeien en meer als God te worden. We moeten onze kinderen leren 
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dat het de bedoeling is dat we hier op aarde vrede en geluk vinden 
en dat we ons voorbereiden om naar onze Vader in de hemel terug te 
keren. 

Zelfbeheersing en kunnen werken 
Ouderling Glenn E. Nielson, president van een grote oliemaatschappij, 
kreeg eens de vraag voorgelegd welke leraar zijn leven het meest had 
beïnvloed. Hij antwoordde: 'Mijn vader (...) heeft me de vreugde 
van goed werk bijgebracht. Hij heeft me geleerd hoe ik meer hooi op 
mijn vork kon nemen en dat ik een stap naar voren moest doen als ik 
het hooi in de ruif gooide. Hij zei: "Elk werk is gemakkelijker als je een 
stap naar voren doet in plaats van een stap naar achteren'". (Church 
News, 25 maart 1978, blz. 2.) 

• Toon visueel hulpmiddel 11-b: 'Een vader moet zijn kinderen leren 
werken'. 

Hoe nuttig het is om te leren werken, blijkt uit het volgende verhaal: 
'Twee bejaarde buren hadden het op zekere dag over hun leven en dat 
van hun kinderen. De oudste zoon van Jaap was net afgestudeerd en 
was voor alle vakken cum laude geslaagd. De zoon van Paul was kort 
daarvoor veroordeeld voor een ernstig misdrijf en in de gevangenis 
terecht gekomen. Jaap en Paul waren in de jeugdjaren van hun zoons 
steeds goede buren geweest. Hun jongens hadden samen gespeeld en 
op dezelfde school gezeten. Over wat er was gebeurd, zei Paul: "Jaap, 
het hele verschil tussen het leven van onze zoons is het feit dat jij een 
koe had. Ik herinner me dat jouw zoon, als de jongens aan het spelen 
waren, eerder weg moest om de koe te gaan melken en voer te geven. 
Doordat jij die koe had, heb je jouw zoon geleerd verantwoording te 
dragen.'" (1967-1968 Priesthood Study Course: Aaronic Priesthood - Adult, 
blz. 35.) 

Wij behoren onze kinderen een taak te geven. Ook moeten we ze de 
vrijheid geven om zelf de problemen op te lossen die het werk met zich 
meebrengt; wij moeten het niet uit handen nemen, maar we moeten 
ze wel de helpende hand bieden zodat ze hun taken goed vervullen. 
(Zie les 15, 'Samen het werk doen'.) 

Voorzien in de geestelijke behoeften van de gezinsleden 
Vaders die het priesterschap dragen, hebben het recht en de plicht hun 
gezinsleden tot zegen te zijn door middel van het priesterschap en voor 
hen de passende priesterschapsverordeningen te verrichten. 

Een vader kan zijn gezin op de volgende manieren leiding geven en tot 
zegen zijn: 

1. Thuis presideren. 

2. Persoonlijke gesprekken voeren met hun kinderen. (President N. 
Eldon Tanner heeft gezegd dat zijn vader vroeger persoonlijke 
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gesprekken met hem had. 'Hij vertelde me hoe belangrijk het pries-
terschap was en wat ik moest doen om dat priesterschap waardig 
te zijn. Hij was mijn beste vriend.' (Ensign, november 1978, blz. 41.) 

3. Vrouw en kinderen zegens tot vertroosting geven. 
(Alleen Melchizedeks-priester schapsdragers). 

4. De zieken in zijn gezin zalven. (Alleen Melchizedeks-
priesterschapsdragers.) 

5. Openbaring en inspiratie voor zijn gezin ontvangen. 

6. Elke ochtend en avond gezinsgebed houden. 

7. Gezinsleden vragen om te bidden en een zegen over het eten te 
vragen. 

8. Elke maandagavond gezinsavond houden. 

9. De gezinsleden aanmoedigen om zendingswerk, familiehistorisch 
onderzoek en tempelwerk te doen. 

10. Het goede voorbeeld geven en de geboden onderhouden. 

11. Thuis een sfeer van liefde en begrip scheppen. 

• Laat de daartoe aangewezen priesterschapsdrager zijn getuigenis 
geven van de vreugde die het hem geeft dat hij deel uitmaakt van 
een hecht, warm gezin. 

Tot slot 
In het plan van de Heer is de echtgenoot en vader het hoofd en de pa-
triarch van het gezin. Een vader behoort dus te zorgen voor een onder-
linge verstandhouding van liefde, vertrouwen en samenwerking met 
zijn vrouw en kinderen, en hij behoort zorg te dragen voor het welzijn 
van alle gezinsleden. Aan de hand van de volgende vragen kan hij ont-
dekken wat er beter kan: 

1. Neem ik echt de tijd om me in het wel en wee van mijn gezin te 
verdiepen? 

2. Toon ik respect voor mijn gezinsleden, hun gedachten, verlangens, 
eigendommen enzovoort? 

3. Erken ik dat ieder lid van mijn gezin belangrijk is? 

4. Zeg ik tegen mijn gezinsleden dat ik van ze hou? Toon ik mijn liefde 
ook? 

President N. Eldon Tanner heeft uitgelegd: 'Het is een vreugdevol voor-
recht, een zegen en een grote verantwoordelijkheid om vader en het 
patriarchale hoofd van een gezin te zijn. We hebben de opdracht om de 
gezinsleden te onderrichten over en voor te bereiden op hun terugkeer 
naar hun hemelse Vader, waar het gezin voor eeuwig samen kan 
blijven.' (Ensign, juni 1977, blz. 2.) 
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Opdracht 
Echtgenoten en vaders: Besef welke verantwoordelijkheid u heeft als 
patriarch in uw gezin. Bespreek dit deze week met uw vrouw, en vraag 
haar steun om uw plichten na te kunnen komen. Eer uw vader. Hij blijft 
uw patriarch, zelfs als u getrouwd bent. 

Jongemannen en ongehuwde mannen: Eer uw priesterschap. Bereid u erop 
voor om in uw gezin een rechtschapen patriarch te zijn. Eer uw vader. 
Hij is de patriarch van het gezin waarvan u deel uitmaakt. 

Aanvullende teksten 

• Deuteronomium 6:1-7 (ouders moeten hun kinderen leren van de 
Heer te houden en zijn geboden na te leven) 

• Jozua 24:14-15 (kies wie u wilt dienen) 

• 1 Timoteüs 3:4-5 (een vader behoort zijn gezin goed te besturen) 

• Leer en Verbonden 75:28-29 (een vader voorziet in de behoeften van 
zijn gezin) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Bestudeer Priesterschapsplichten en zegeningen, deel A, les 12, 'De 
verantwoordelijkheid van de vader voor het welzijn van zijn gezin'. 

2. Tref voorbereidingen om aan het begin van de les met de broeders 
'O mijn Vader' te zingen. (Lofzang 190; of Evangeliebeginselen, 
blz. 350.) 

3. Geef een priesterschapsdrager met een hecht, warm gezin, opdracht 
om te getuigen hoe blij hij is met zijn gezin. 

4. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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HET GEZIN 
DOELTREFFEND 
LEIDINGGEVEN 

Doel: ons motiveren om inspiratie van de Heilige Geest te vragen om 
ons gezin te kunnen leiden, en gehoor te geven aan die inspiratie. 

Inleiding 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft verteld waarom wij naar de Geest 
moeten luisteren: 

'Een van de eerste dingen die ik me uit mijn kindertijd herinner, is dat 
ik te paard door een appelboomgaard reed. Het was een erg mak paard 
en ik voelde me thuis in het zadel. 

'Maar op zekere dag schrok mijn paard ergens van en het sloeg op hol. 
Ik werd uit het zadel gestoten door een overhangende tak en mijn ene 
been schoot door de stijgbeugel heen. Daar hing ik machteloos aan een 
bijna gebroken leren riem. (...) Door mijn gewicht zou die riem eigen-
lijk moeten breken, maar op de een of andere manier gebeurde dat niet. 
Als het paard nog een paar onverwachte bewegingen zou maken, zou 
de leren riem breken of uit mijn handen schieten en zou ik, doordat 
mijn voet in de stijgbeugel vast zat, over de grond worden gesleept en 
gewond raken of dood gaan. 

'Plotseling stond het paard stil en besefte ik dat iemand stevig het bit 
vasthield en probeerde het trillende dier tot bedaren te brengen. Het 
volgende ogenblik had mijn vader me in zijn armen. 

'Wat was er gebeurd? Hoe kwam het dat mijn vader mij te hulp was 
gekomen in die ene seconde voordat ik onder de hoeven van mijn op 
hol geslagen paard terecht zou komen? 

'Mijn vader zat thuis de krant te lezen toen de Geest hem influisterde: 
"Ga zo snel je kunt naar de boomgaard!" 

'Zonder een moment te aarzelen en zonder te weten hoe en waarom, 
rende mijn vader naar de boomgaard. Daar stond hij, zonder te weten 
waarom, toen hij het op hol geslagen paard zag en dacht: ik moet dat 
paard tot staan brengen. 

105 

L e s 12 



Les 10 

'Dat deed hij en toen zag hij mij. Zo werd ik behoed voor ernstig letsel 
of misschien wel voor de dood.' ('Hearken to the Spirit', The Friend, 
september 1972, blz. 10.) 

• Wat bracht de vader van ouderling McConkie ertoe om naar de 
boomgaard te gaan? Waarom was het zo belangrijk dat die vader 
de Geest direct gehoorzaamde? 

• Vraag de aangewezen broeder zijn ervaring met de Heilige Geest te 
vertellen die hij als vader had. 

De Heilige Geest kan het gezin leiden 
Leidinggeven aan ons gezin is een van onze voornaamste taken op 
aarde. President N. Eldon Tanner heeft uitgelegd: 'De vader moet zich 
altijd realiseren dat het gezin het allerbelangrijkste in zijn leven is. (...) 
Thuis worden de indrukwekkendste leringen bijgebracht en daar wordt 
het leven van onze kinderen gevormd.' (Ensign, juli 1973, blz. 92.) 
President David O. McKay heeft gezegd: 'Geen enkele vorm van succes 
weegt op tegen falen in het gezin.' (Aangehaald uit J. E. McCulloch, 
Home: The Savior of Civilization [1924], blz. 42; Conference report, april 
1935, blz. 116.) 

De taak van de ouders om hun kinderen te onderwijzen is altijd al 
belangrijk geweest, maar die wordt nog belangrijker nu de wereld 
goddelozer wordt. 

De problemen waarmee we tegenwoordig als ouders te maken krijgen, 
kunnen ons het gevoel geven dat we niet wijs of sterk genoeg zijn om 
altijd de juiste beslissingen voor ons gezin te nemen. De Heer begrijpt 
dat en heeft gezorgd dat we de nodige leiding kunnen ontvangen. Die 
leiding krijgen we door de Heilige Geest. 

Als we hulp van de Heilige Geest willen krijgen, moeten we de gebo-
den naleven. De Heilige Geest zal niet verblijven bij iemand die de 
geboden licht opvat of zich er niet aan houdt. Als we zijn hulp willen, 
moeten we ons steeds bekeren van onze zonden en doen wat de Heer 
wil. 

Als de ouders inzien dat het gezin hun eerste verantwoordelijkheid is, 
kunnen ouders troost vinden in de zekerheid dat ze kunnen bidden en 
leiding kunnen krijgen van de Heilige Geest om te doen wat goed is 
voor hun gezin. Zo was er bijvoorbeeld eens een vader die, 'nadat hij 
om de hulp van de Heer had gevraagd, zijn gezin bij zich riep voordat 
hij besloot een baan in een andere stad te nemen. Hij vroeg zijn gezins-
leden om hun advies en stelde ze in de gelegenheid zich tot de Heer te 
wenden en zelf antwoord te krijgen op de vraag wat ze moesten doen. 
Toen ze gebeden hadden, voelden ze, net als de vader, dat ze moesten 
verhuizen. Omdat hij ze de gelegenheid had gegeven het antwoord 
te ontvangen wat hij ook had gekregen, konden ze in zijn raad geloven 
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en die opvolgen.' (Henry B. Eyring in 'Family Fellowership', Ensign, 
april 1973, blz. 32.) 

De leiding van de Heilige Geest volgen 

• Lees 2 Nephi 32:5. 

De Heilige Geest helpt ons op veel manieren met de oplossing van onze 
problemen en met het antwoord op onze vragen. Een van de manieren 
waarop Hij dat doet, is getuigen van de oplossingen die al in de Schrif-
ten staan. Als we problemen hebben, moeten we in de Schriften zoeken 
naar een antwoord. Als we dat doen, zal de Heilige Geest zorgen dat 
we de antwoorden vinden en zal Hij tot ons getuigen dat de oplossin-
gen de juiste zijn. De Heilige Geest brengt ons ook in herinnering wat 
we al weten maar zijn vergeten. (Zie Johannes 14:26.) 

Hoewel de Heilige Geest onze problemen kan en wil helpen oplossen, 
is Hij slechts een helper. Misschien zal Hij onze problemen niet voor 
ons oplossen alleen maar omdat we erom vragen. In de begintijd van 
de kerk kwam Oliver Cowdery erachter dat we vaak meer moeten 
doen dan alleen maar om een oplossing vragen. 

• Lees Leer en Verbonden 9:1-9. Wat moeten we volgens deze tekst 
doen voordat we de Heer raad vragen omtrent een probleem? 
(We kunnen het in onze gedachten uitvorsen.) Hoe weten we of een 
genomen besluit juist is? (Dat vragen we aan de Heer. Die zal ons 
laten weten of het goed is.) 

Andere manieren waarop de Heilige Geest ons helpt bij het oplossen 
van onze problemen zijn: rechtstreeks antwoord openbaren door mid-
del van een zachte, stille stem (zie 1 Koningen 19:11-13), of niet recht-
streeks door middel van het advies van een leider van de kerk, een 
gezinslid, een vriend, de Schriften of een andere betrouwbare bron. 
Op andere momenten krijgen we gewoon ingevingen van de Heilige 
Geest tijdens onze dagelijkse bezigheden. Dergelijke ingevingen kunnen 
eenvoudig bestaan uit een gevoel dat we meer tijd moeten doorbrengen 
met een van de gezinsleden of dat we iets bepaalds moeten doen. 

Hoewel we op veel manieren antwoord op een gebed kunnen krijgen, 
heeft de Heer gezorgd dat we kunnen weten dat het antwoord van 
Hem afkomstig is. Hij zegt dat we, als wij het juiste besluit nemen, in 
ons hart en in ons verstand een gevoel van vrede hebben. (Zie 
LV 6:14-16, 22-24; 8:2.) 

Misschien komt het antwoord op onze gebeden niet zo snel als wij zou-
den willen. Maar de Heer houdt van ons en weet wat voor ons het 
beste is. We moeten daarom niet de moed verliezen als we niet direct 
antwoord krijgen. We moeten blijven bidden, rechtschapen leven, de 
Schriften bestuderen en vragen om de leiding van de Heilige Geest. 
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Als we antwoord krijgen op ons gebed, moeten we doen wat dat ant-
woord aangeeft. We kunnen niet verwachten dat de Heilige Geest ons 
blijft helpen als we zijn influisteringen negeren. Zelfs als het antwoord 
anders is dan wij graag zouden willen of als we vinden dat we er teveel 
moeite voor moeten doen, moeten we bereid zijn te doen wat Hij aan-
geeft. Anders lopen we gevaar het contact met de Heilige Geest, en 
daarmee ook zijn vertroosting en leiding te verliezen. 

Sommige beslissingen laat de Heer aan ons over. Dat kunnen beslissin-
gen zijn die eerder betrekking hebben op wat wij fijn vinden dan op 
wat goed of verkeerd is. (Zie LV 58:26-28; 60:5; 80:3.) In dergelijke 
gevallen moeten we ons gezonde verstand gebruiken en een beslissing 
nemen op grond van onze kennis en ervaring. 

President Joseph Fielding Smith heeft deze raad gegeven: 'Ik ben van 
oordeel dat u en ik en alle leden van de kerk op de allereerste plaats 
moeten vragen om de leiding van de Geest van de Heer. Als we door 
die Geest worden geleid, zullen wij profeet zijn voor onszelf en met 
betrekking tot onze eigen zaken, en zullen we merken dat we in harmo-
nie zijn met de profeten die de Heer in het Eerste Presidium en in de 
Raad der Twaalf geplaatst heeft.' (Joseph Fielding Smith - A Prophet 
Among the People, uitgegeven door J. M. Heslop en Dell R. Van Orden 
[1971], blz. 24-25.) 

Hoe de Heilige Geest ons gezin tot zegen kan zijn 
Als we door de Heilige Geest geleid worden, zijn we bijzonder geze-
gend en kunnen we op onze beurt ons gezin tot zegen zijn. Zo werd 
ouderling Bruce R. McConkie in zijn jeugd bijvoorbeeld voor letsel 
behoed omdat zijn vader naar de Heilige Geest geluisterd had. Zo kun-
nen wij ook beschermd worden als we open staan voor de Heilige 
Geest en als we doen wat Hij zegt. 

Behalve voor onze fysieke veiligheid zorgt de Heilige Geest ook dat we 
de verleidingen kunnen vermijden die ons geestelijk letsel kunnen 
toebrengen. Door de Heilige Geest kunnen we ook weten of er in ons 
gezin iets mis is. Misschien heeft een van de gezinsleden wel een bij-
zonder probleem waarover hij of zij moet praten. Of misschien hebben 
gezinsleden wel vragen over de kerk of maken ze zich zorgen over de 
vraag waarom het lijkt dat ze de geboden niet zo goed kunnen naleven 
als ze eigenlijk zouden moeten. Met de hulp van de Heilige Geest kun-
nen we onze gezinsleden helpen en versterken. We kunnen ze mis-
schien behoeden voor veel pijn en hartzeer. 

Ook als we onze kinderen terechtwijzen, moeten we om de leiding van 
de Heilige Geest vragen. In de Schriften staat dat we alleen in scherpe 
bewoordingen tot onze kinderen moeten spreken als de Heilige Geest 
ons daartoe inspireert, en dat we na een terechtwijzing meer liefde en 
begrip moeten tonen. Zo zullen zij inzien dat we slechts proberen ze te 
helpen. (Zie LV 121:41-44.) 
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De Heilige Geest kan helpen als we een vaderlijke zegen geven. Hij kan 
ons ingeven welke raad we onze gezinsleden moeten geven, zelfs voor 
problemen waarvan ze zich niet bewust zijn. Een dergelijke zegen kan 
een heilige gebeurtenis zijn voor ons gezin. 

• Toon visueel hulpmiddel 12-a: 'Een vaderlijke zegen kan de 
gezinsleden sterken'. 

President Ezra Taft Benson heeft verteld: 

'Er kwam eens een jongeman bij me (...) voor een zegen. Hij had pro-
blemen; (...) hij was in verwarring; hij maakte zich grote zorgen. We 
praatten enkele minuten met elkaar en ik vroeg: "Heb je ooit je vader 
om een zegen gevraagd?" "O," zei hij, "ik weet niet of mijn vader zoiets 
wel zou doen. Hij is niet erg actief in de kerk." Ik zei: "Maar hij is je 
vader." "Dat wel." "Draagt hij het priesterschap?" "Ja, hij is ouderling, 
maar inactief" Ik zei: "Hou je van hem?" "Ja," zei hij, "ik hou van hem. 
Hij is een goed mens, hij is goed voor zijn gezin, goed voor zijn kinde-
ren." (...) Ik zei: "Goed, zou jij bereid zijn terug te gaan naar huis en 
daar te wachten op een gelegenheid om je vader een zegen te vragen? 
Als het niet lukt, kom je terug. Dan zal ik je graag van dienst zijn." 

'Hij ging dus naar huis. Ongeveer drie dagen later was hij weer terug. 
"Broeder Benson, dit is het fijnste wat ooit in ons gezin gebeurd is", zei 
hij. "Mijn moeder en de kinderen zaten erbij, mijn jongere broers en 
zusjes, en mijn moeder veegde de tranen uit haar ogen. Later heeft ze 
verteld hoe dankbaar ze was. Mijn vader heeft me een prachtige zegen 
gegeven." Hij voegde eraan toe: "Ik kon merken dat het recht uit zijn 
hart kwam.'" (God, Family, Country: Our Three Great Loyalties, blz. 184.) 

• Waarom was de vader van die jongen de aangewezen persoon om 
hem juist toen een zegen te geven? 

• Hoe kunnen wij weten dat wat er gebeurt door de Heilige Geest 
geleid wordt? 

Tot slot 
De Heer heeft ons een kostbare gave geschonken door ons te helpen 
bij onze beslissingen en problemen. Die gave is het gezelschap van 
de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kunnen wij dichter bij onze 
hemelse Vader komen en openbaring ontvangen om ons gezin op een 
rechtvaardige manier te leiden Door die openbaring kunnen wij voor-
zien in de kracht en de wijsheid die onze gezinsleden nodig hebben 
om hun verleidingen en moeilijkheden de baas te kunnen. Als wij ons 
best willen doen, kunnen we er zeker van zijn dat de Heer ons zal hel-
pen. Als wij die hulp krijgen, kunnen er twee belangrijke dingen gebeu-
ren: onze kinderen zullen bij ons komen voor troost en leiding, en wij 
zullen een betere band krijgen met onze Vader in de hemel. 
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Opdracht 
Bestudeer de Schriften om te weten te komen op welke manieren de 
Heilige Geest u kan helpen. Zorg dat u de leiding van de Heilige Geest 
waardig blijft doordat u zich steeds bekeert. Volg de aanwijzingen die 
u van Hem krijgt, ongeacht hoe moeilijk dat mag lijken. 

Aanvullende teksten 

• Lucas 12:11-12 (de Heilige Geest laat ons weten wat we moeten 
zeggen) 

• Johannes 16:13 (de Geest laat ons ziet wat er gaat gebeuren) 

• 3 Nephi 28:11 (de Heilige Geest getuigt van de Vader en de Zoon) 

• Moroni 10:3-5 (door de macht van de Heilige Geest kunnen we de 
waarheid weten) 

• Leer en Verbonden 39:6 (de Heilige Geest leert ons vreedzame 
dingen) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Lees Priesterschapsplichten en zegeningen A, les 30: 'De gave van de 
Heilige Geest'. 

2. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 21, 'De gave van de Heilige 
Geest'. 

3. Vraag een van de vaders in de klas voorafgaand of hij wil vertellen 
hoe de Heilige Geest hem als vader heeft geholpen. 

4. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten 
of citaten voor te lezen. 
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HET GEZIN 
VERSTERKEN DOOR 
DE GEZINSAVOND 

Doel: leren hoe we ons gezin kunnen versterken door de gezinsavond. 

Inleiding 

Ieder gezin moet tenminste één avond per week samenkomen om 
elkaar te onderwijzen en te sterken. Om dat te stimuleren heeft de kerk 
de maandagavond gereserveerd voor de gezinsavond. 

• Toon visueel hulpmiddel 13-a: 'Elk gezin behoort wekelijks gezins-
avond te houden', 13-b: 'Het gezin is de allerbelangrijkste eenheid 
binnen de kerk', 13-c: 'Studie van het evangelie behoort een onder-
deel te zijn van de gezinsavond' en 13-d: 'Kinderen hebben hulp 
nodig bij de ontwikkeling van hun geestelijk gevoeligheid'. 

Omdat alle gezinnen verschillend zijn, zijn de gezinsavonden dat ook. 
Er zijn gezinnen met ouders en kinderen; in andere gezinnen is er maar 
één ouder, en weer andere bestaan uit man en vrouw. Er zijn ook veel 
alleenstaande volwassenen die alleen wonen of met een huisgenoot. De 
gezinsavond is voor iedereen, ongeacht de grootte of de samenstelling 
van het gezin. Ouders behoren elke week met hun kinderen bij elkaar 
te komen. Degenen die alleen wonen zullen gezegend worden als 
ze gezinsavond houden, alleen, met anderen of met gezinnen samen. 

'Er is geen betere plaats om in het evangelie te onderwijzen dan het 
gezin. Alleen thuis kunnen kinderen de aard van het gezinsleven leren 
kennen, zoals dat door onze hemelse Vader is uitgedacht. Door op 
maandagavond met het gezin samen te komen, scheppen we een sfeer 
voor alle gezinsaangelegenheden. Degenen bij wie die sfeer heerst, 
putten daaruit de grootste vreugde.' (Het Eerste Presidium, Family 
Home Evening [lesboek, 1971].) 

We moeten niet ontmoedigd raken als niet elke gezinsavond ideaal ver-
loopt; het is gewoon belangrijk om samen tijd door te brengen. De Heer 
belooft dat Hij,als wij geduldig gezinsavonden blijven houden, ons 
gezin zal sterken. 

De gezinsavond organiseren en leiden 
Het is goed om elke gezinsavond een korte gezinsraad te houden om 
overzicht te krijgen van de activiteiten die de gezinsleden de daarop 
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volgende week zullen ontplooien. Dat is vooral nuttig als het een groot 
gezin betreft. 

Een vader vertelt: 'Als we gezinsraad houden zitten we rond de tafel. 
Vader heeft de leiding, en we bespreken gezinsaangelegenheden. (...) 
We stellen elkaar op de hoogte van zaken die voor het gezin belangrijk 
zijn, en bespreken en prijzen wat de kinderen de afgelopen week 
gepresteerd hebben. Als een kind hoort dat aan de andere gezinsleden 
verteld wordt wat het gepresteerd heeft, glimt het van trots - en, dat 
wil ik eraan toevoegen, de ouders ook.' (Glen W. Harper in 'Participa-
tion - Our Family Home Evening Success Key', Ensign, december 1977, 
blz. 17.) 

De vader is de patriarch van zijn gezin en behoort de gezinsavond te 
presideren. Als de echtgenoot of vader niet aanwezig is, presideert de 
echtgenote of moeder. 

Ouders behoren elke gezinsavond van tevoren te plannen en de gezins-
leden opdrachten te geven. 

• Toon visueel hulpmiddel 13-e: 'Alle gezinsleden worden bij de 
gezinsavond betrokken'. 

De vader geeft de les of laat dat door zijn vrouw of kinderen doen. 
Degene die de les geeft kan opdrachten geven om andere gezinsleden 
erbij te betrekken. 

Er zijn veel activiteiten geschikt voor de gezinsavond. We kunnen uit 
de Schriften lezen, over het evangelie spreken, elkaar ons getuigenis 
geven, aan dienstbetoon doen, gaan picknicken, of met het hele gezin 
een spelletje doen. Op de gezinsavond horen we ook te bidden. 

Een schema voor een gezinsavond vindt u hieronder: 

1. Dirigent: (naam van een van de gezinsleden) 

2. Openingslied: (titel van een lofzang of een jeugdwerklied) 

3. Openingsgebed: (naam van een van de gezinsleden) 

4. Gezinsaangelegenheden: (onder leiding van het hoofd van 
het gezin) 

5. Muzikale bijdrage: (naam van een van de gezinsleden) 

6. Les uit het lesboek Evangeliebeginselen: (naam van een van de 
gezinsleden) 

7. Bespreking en plannen voor de komende week 

8. Slotlied: (titel van een lofzang of een jeugdwerklied) 

9. Slotgebed: (naam van een van de gezinsleden) 

10. Een leuke activiteit: (naam van het gezinslid dat opdracht heeft 
gekregen de activiteit te leiden) 

114 



13-b: 'Het gezin is de allerbelangrijkste eenheid binnen de kerk' 

115 



Les 10 

11. Iets lekkers: (naam van het gezinslid dat opdracht heeft gekregen 
voor het lekkers te zorgen) 

We moeten niet bang zijn om zelfs kleine kinderen te vragen om de les 
op de gezinsavond te helpen geven. Een jong lid van de kerk vertelde 
het volgende: Toen papa voorstelde dat de leden van ons gezin om de 
beurt de les op de gezinsavond zouden geven, dacht ik dat het wel 
grappig zou zijn als ik zei: "Ja, laat Peter de volgende week de les 
geven." Peter is namelijk drie. Papa gaf Peter dus opdracht om de les te 
geven, en met mama's hulp heeft Peter een van de beste gezinsavond-
lessen gegeven die we ooit hebben gehad, en de vreugde op het gezicht 
van die kleine knul was meer waard dan wat wij hem ooit terug kun-
nen geven.' (Geciteerd door Lowell Durham jr., 'What Makes a Good 
Family Home Evening', New Era, juni 1972, blz. 13.) 

Ieder gezinslid kan bijdragen tot het succes van de gezinsavond. Ieder-
een kan de maandagavond vrijhouden voor de gezinsavond. Ook kan 
elk gezinslid helpen bij de voorbereiding van de gezinsavond, de les of 
de activiteit, of daarbij helpen op de avond zelf. Kleine kinderen vinden 
het fijn om te bidden, de muziek te dirigeren, teksten voor te lezen, 
platen vast te houden, een toneelstukje te doen, met behulp van flanel-
bordfiguren een eenvoudig verhaal te vertellen, iets lekkers uit te delen 
en aan andere activiteiten mee te doen. De moeder of een van de 
oudere kinderen kan hen gedurende de week helpen bij de voorberei-
ding ervan. Kinderen zijn bereidwilliger om aan de gezinsavond deel 
te nemen als hun ouders hen erbij betrekken en geduld hebben. 

Een vader heeft ontdekt dat een zorgvuldige voorbereiding zonder 
liefde en geduld geen garantie is voor een succesvolle gezinsavond: 

'Een paar jaren geleden was ik op maandagvond een beetje geïrriteerd. 
Toen we met de gezinsavond begonnen, zaten de kinderen elkaar te 
plagen en waren ze nogal druk. Ik werd boos en zei met stemverhef-
fing: "Ga rechtop zitten en houd op met dat vervelende gedoe, anders 
gebeurt er wat." De kinderen konden aan mijn rood aangelopen gezicht 
zien dat het ernst was. Ze werden stil. Ik vervolgde: "Ik begrijp niet 
waarom jullie niet een paar minuten stil kunnen luisteren. Ik wil jullie 
niet meer horen totdat ik met de les klaar ben. En als ik klaar ben, zal 
ik een paar vragen stellen. Zorg maar dat je het antwoord weet." (...) 

'Toen ik eindelijk klaar was met de les en de vragen begon te stellen, 
wisten ze alle antwoorden. Ik had een goede les gegeven. Toen vroeg 
ik: "Hebben jullie nog vragen?" 

'Mijn oudste zoon zei zachtjes: "Ik heb een vraag." Toen vroeg hij: 
"Mag mama volgende week de les geven?" 

'Door wat hij zei en door wat ik voelde werd me duidelijk dat ik het, in 
mijn poging om het goed te doen, juist verkeerd had gedaan. Ik had les 
gegeven, maar ik had mijn gezin niets geleerd. (...) 
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'Sindsdien heb ik wel iets geleerd. Nog altijd duld ik niet dat de kinde-
ren erg vervelend doen - dat schijnen zij ook niet meer te willen - maar 
ik heb betere methoden ontdekt om ze in het gareel te houden. Ik heb 
besloten me te beheersen, en door middel van gebed, lukt het me. 

'Ik weiger eenvoudig om me tijdens de gezinsavond op te winden.' 

Deze vader besloot zijn verhaal met het volgende advies: 

'Wees aardig. Reserveer uw beste en vriendelijkste gedrag voor 
thuis. (...) 

'Bij ons is de gezinsavond geen formele les zoals in de kerk. We hebben 
geen wet die voorschrijft dat we op een stoel moeten zitten; vaak 
zitten we op de grond om te zorgen dat iedereen zich op zijn gemak 
voelt. (...) 

'Vaders raken geïrriteerd omdat zij vinden zij moeten zorgen dat er een 
les gegeven wordt en dat de gezinsleden aandachtig luisteren. Dat is 
gedeeltelijk juist, maar als het een obsessie wordt, maakt dat de gezins-
avond tot een onplezierige gebeurtenis.' (George D. Durrant, Love at 
Home, Starring Father [1976], blz. 4 4 - 4 6 . ) 

• Hoe kunnen we het gebed gebruiken om onze gezinsavond te 
verbeteren? 

• Hoeveel tijd moeten we wekelijks besteden aan de voorbereiding 
van de gezinsavond? Waarom kunnen we door een betere planning 
onze gezinsavonden verbeteren? 

De leden van het Eerste Presidium hebben aan de ouders gevraagd: 
'Steekt u evenveel tijd in het succes van uw gezinsavond als in uw 
succes in de samenleving en uw beroep? Steekt u uw beste, creatieve 
energie in de belangrijkste eenheid in de maatschappij - het gezin? 
Of is uw band met uw gezin niet meer dan een routinezaak, iets dat er 
nu eenmaal bij hoort maar niets oplevert?' 

Verder hebben ze gezegd: 'Ouders en kinderen moeten, om als gezin 
verhoogd te worden, bereid zijn om de gezinsaangelegenheden op de 
eerste plaats te stellen.' (Het Eerste Presidium, Family Home Evening 
[lesboek, 1973], blz. 4.) 

Door de gezinsavond wordt het gezin sterker 

• Neem een bosje stokjes of luciferhoutjes in uw hand. Vertel de broe-
ders dat hiermee gezinsleden worden voorgesteld. Neem één stokje 
en breek het in tweeën. Vertel dat we in ons eentje niet zo sterk staan 
als samen met onze gezinsleden. Maak nu met een elastiekje een bun-
deltje van de stokjes. Vertel dat het elastiekje de versterkende invloed 
van het evangelie voorstelt. Laat zien hoe moeilijk het is de stokjes te 
breken. Leg uit dat wij sterker staan als we als gezin een eenheid vor-
men en er samen naar streven om het evangelie na te leven. 
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Met goed voorbereide, wekelijkse gezinsavonden kunnen we onze 
gezinsleden helpen de kwade invloeden in de wereld te overwinnen. 
Satan valt rechtschapenheid aan en maakt daarbij gebruik van veel ver-
schillende verleidingen om zonde en ongerechtigheid te bevorderen. 
Hij heeft het vooral op jongeren gemunt. Als wij hen thuis in het evan-
gelie kunnen onderwijzen en geestelijk sterker maken, zullen zij de ver-
leidingen van de wereld beter kunnen weerstaan. 

'Op onze gezinsavond en door andere positieve gebeurtenissen in het 
gezin kunnen we onze ziel vullen met de dingen van God, waardoor 
we in ons hart en verstand geen ruimte laten voor het kwade.' 
(Het Eerste Presidium, Family Home Evening, [lesboek, 1972], blz. 4.) 

In 1915 heeft het Eerste Presidium gezegd: 'Als de heiligen gevolg 
geven aan deze raad [en gezinsavond houden], beloven wij dat grootse 
zegeningen daarvan het resultaat zullen zijn. De liefde in het gezin en 
de gehoorzaamheid aan de ouders zullen toenemen. In het hart van de 
jeugd van Israël zal geloof tot ontwikkeling komen, en ze zullen kracht 
opdoen om de kwade invloeden en verleidingen die hen omringen, 
te weerstaan.' ('Home Evening', Improvement Era, juni 1915, blz. 734.) 

• Hoe bent u gezegend doordat u gezinsavond houdt? 

Door de gezinsavond kunnen we bouwen aan de liefde en de vrede in 
ons gezin. Als die gevoelens toenemen, zal ons gezin het verlangen 
krijgen om het evangelie na te leven, en zal veel geruzie en onenigheid 
uit ons gezin verdwijnen. Als we met ons gezin bidden, zingen en over 
het evangelie praten, kan de Geest van de Heer in ons huis komen en 
elke vorm van onenigheid verdringen. 

Ouderling Marion D. Hanks heeft, ter illustratie van die Geest een per-
soonlijk verhaal verteld: 'De avond voordat onze lieve dochter in de 
tempel trouwde, ben ik samen met mijn gezin aan het eind van een 
prachtige gezinsavond neergeknield. Ik denk dat ze er geen bezwaar 
tegen heeft als ik u vertel dat zij, nadat we hadden gelachen, gehuild en 
herinneringen opgehaald, het verzoek kreeg om te bidden. Ik kan me 
niet zoveel meer van haar gebed herinneren, de tranen, de vreugde en 
de lieflijkheid, maar één ding herinner ik me nog heel goed: ze dankte 
God voor de onvoorwaardelijke liefde die ze had gekregen. In dit leven 
krijg je niet zo vaak de kans je opgetogen en een beetje succesvol te voe-
len, maar die avond voelde ik me geweldig.' (Ensign, december 1971, 
blz. 106.) 

• Waarom kan er in ons gezin, als we regelmatig gezinsavond houden, 
meer liefde en vrede gaan heersen? Waarom kunnen de gezinsleden 
daardoor de machten van het kwaad beter bestrijden? (Zet antwoor-
den van de broeders op het bord.) 

• Laat de broeders die u daartoe opdracht heeft gegeven, vertellen over 
hun bijzondere ervaringen met gezinsavonden. 
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Tot slot 
De gezinsavond is een onderdeel van het plan van de Heer om te zor-
gen dat we naar Hem terug kunnen keren. Het is een periode die we 
reserveren om onze kinderen de beginselen van het evangelie bij te 
brengen en onze gezinsleden in liefde en begrip nader tot elkaar te 
brengen. De tijd die we samen doorbrengen, kan ons gezin versterken 
en we kunnen erdoor leren hoe we met meer liefde en in grotere har-
monie samen kunnen leven. Zo zullen onze gezinsleden beter bestand 
zijn tegen de invloeden van het kwaad in de wereld. 

'Nogmaals doen we een dringend beroep op de ouders om hun kinde-
ren in liefde, geduld en begrip bijeen te roepen en hen te onderrichten 
in waarheid en gerechtigheid (...). Het gezin is de beste en doeltref-
fendste plaats waar kinderen hun lessen voor het leven kunnen leren.' 
(Het Eerste Presidium, Family Home Evening [lesboek, 1975], blz. 3.) 

Opdracht 
Als u niet regelmatig gezinsavond houdt, begin daar dan deze week 
mee. Bereid gebedvol uw gezinsavond voor om aan de behoeften van 
uw gezin tegemoet te komen. Betrek zoveel mogelijk alle gezinsleden 
bij de gezinsavond. 

Aanvullende teksten 

• Mosiah 4:14-15 (ouders behoren hun kinderen te onderwijzen in 
de waarheid) 

• Leer en Verbonden 68:25 (ouders behoren hun kinderen te onder-
wijzen in de leer) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Zorg voor een bundeltje stokjes of lucifers en een elastiekje voor het 
aanschouwelijk onderwijs dat in de les wordt genoemd. 

2. Vraag een paar broeders of ze iets willen vertellen over een bijzon-
dere gezinsavond. 

3. Geef broeders de opdracht om door u gekozen om verhalen, teksten 
of citaten voor te lezen. 
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SAMEN PLEZIERIG 
BEZIG ZIJN 

Doel: ons aansporen ons gezin te versterken door samen plezier 
hebben. 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 14-a: 'Samen plezier hebben maakt het 
gezin sterker'. 

• Laat de twee daartoe aangewezen broeders vertellen over de fijnste 
ervaringen in hun gezin. Wijs erop dat samen dingen doen een belang-
rijk onderdeel is van het naleven van het evangelie. 

Ouderling Marion D. Hanks heeft het volgende verhaal verteld: 

'Jonge mensen willen en verdienen ouders en een gezin waarop ze trots 
kunnen zijn. (...) De invloed van een goed gezin wordt goed beschreven 
in het volgende verhaal uit onbekende bron: 

'"Het was een heerlijke dag in oktober. Mijn man Art en ik hielpen 
onze vriend Don om bij de steiger zijn skiff op de kant te trekken. Art 
merkte weemoedig op dat het nog lang zou duren voordat we in de 
zomer weer het water op konden. "Jullie zouden moeten gaan skiën, 
net als wij, dan kun je je het hele jaar vermaken", zei Don. 

'"Wordt dat niet erg duur?" vroeg ik. 

'Don ging er eens goed voor staan en glimlachte. "Het is merkwaardig", 
zei hij. "We wonen in een ouderwets huis. (...) Jarenlang zijn we nu 
al aan het sparen om die badkamer op te knappen. Maar elke winter 
nemen we het geld weer van de bank en gaan we met het hele gezin 
skiën. Onze oudste zoon is nu in militaire dienst en dikwijls schrijft 
hij hoeveel plezier we hebben gehad op die skitochten. Ik kan me niet 
voorstellen dat hij zou schrijven: 'Tjonge, wat hebben we toch een 
schitterende badkamer!'" (Ensign, juni. 1968, blz. 75.) 

• Hoe is in dit gezin de eenheid gegroeid? 

De meesten van ons besteden onze tijd bij voorkeur aan dingen die 
de moeite waard zijn. Ons werk, onze roeping in de kerk grootmaken, 
ontspanning, werken aan onszelf - het zijn allemaal belangrijke dingen 
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waar heel wat tijd in gaat zitten. Maar het zijn waarschijnlijk niet de 
belangrijkste activiteiten in ons leven. Denk eens na hoe u de volgende 
vragen zou beantwoorden: 

• Wat zijn de belangrijkste activiteiten in mijn leven? 

• Besteed ik genoeg tijd aan de belangrijkste activiteiten in mijn leven? 

• Hoe kan ik mijn tijd indelen om meer tijd te hebben voor de belang-
rijkste activiteiten? 

Een van de belangrijkste zaken waaraan we onze tijd kunnen besteden, 
is ons gezin. Door onze dagelijkse bezigheden, persoonlijke belangen 
of een slechte planning zouden we verkeerde gewoonten kunnen ont-
wikkelen en tijd kunnen verknoeien die we anders aan ons gezin 
hadden kunnen besteden. Ongeacht de omstandigheden moeten we 
toch tijd maken voor ons gezin en moeten we manieren zoeken om 
de onderlinge verhoudingen in ons gezin te verbeteren. 

• Waardoor komen gezinsleden nader tot elkaar? (Mogelijke antwoor-
den zijn: zorgzaamheid, liefde tonen, mededeelzaam zijn, en dingen 
voor en met elkaar doen.) 

Activiteiten die de eenheid in het gezin bevorderen 
De meesten van ons herinneren zich nog wel van vroeger hoeveel 
plezier we hadden door als gezin samen dingen te doen. Een moeder 
vertelde: 

Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en mijn tienerjaren, denk ik altijd 
bijna met eerbied terug aan de leukste dingen die wij met het gezin, de 
kinderen en mijn ouders, samen deden. Ik weet nog dat er in die dagen 
buitenshuis niet zoveel vertier was en dus moesten we zien dat we 
ons thuis vermaakten. Ik zou de herinneringen aan onze gezinsfeestjes 
en andere gezinsactiviteiten voor geen goud willen ruilen tegen de 
theaters, bowlingbanen en restaurants van tegenwoordig. 
'Ik heb me vast voorgenomen om met mijn gezin activiteiten te organi-
seren waardoor de Geest van de Heer in ons huis komt, net zoals de 
Geest aanwezig was in het gezin van mijn ouders. Ik wil dat mijn kin-
deren gezegend worden met net zulke fijne herinneringen als de herin-
neringen die mij zo dierbaar zijn.' (Family Home Evening Manual, [1968], 
blz. 184-185.) 

Wij moeten, net als die moeder, ook proberen ons gezin positieve herin-
neringen mee te geven. Maar wat de wereld ons aan ontspanning 
buitenshuis biedt, is niet altijd aanvaardbaar: vaak bevordert het de 
eenheid in het gezin en de band met onze hemelse Vader juist niet. 
De leiders van de kerk zijn zich bewust van de toenemende behoefte 
van de gezinnen om dingen samen te doen, en hebben ons de raad 
gegeven activiteiten met het gezin te organiseren. President David O. 
McKay heeft ons bijvoorbeeld aangeraden het thuis aantrekkelijk te 
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maken en daar meer activiteiten te ontplooien. (Zie Gospel Ideals [1954], 
blz. 485-486.) Als we dat doen, zullen onze kinderen gelukkig zijn en 
trots hun vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis nemen omdat daar 
een warme, vriendelijke en gelukkige sfeer heerst. 

• Welke activiteiten bevorderen de eenheid in het gezin? (Zet de activi-
teiten die genoemd worden op het bord. Voeg daar eventueel de vol-
gende aan toe: schrijf iemand die ver weg is regelmatig een brief, 
leg plakboek aan, verzin een spelletje, eet of drink iets lekkers na een 
activiteit, houd een zangavond, houd een hobby-avond, maak een 
vlieger en ga daarmee vliegeren, kies een favoriet boek en lees daar 
elke week om de beurt uit voor, of ga een ander gezin helpen.) 

Een vader vertelde hoe hij zijn gezin bij elkaar bracht: 

Toen ik werd geroepen als zendingspresident, was ik bang dat ik in de 
belangrijkste periode in het leven van mijn acht kinderen niet genoeg 
tijd zou hebben om een goede vader te zijn. Het stond voor mij vast dat 
het vaderschap een belangrijker roeping was dan die van zendingspre-
sident. Dat hield in dat ik, hoewel ik me aan mijn zending zou wijden, 
mijn toewijding als vader zou verdubbelen. Ik wist dat ik om het zen-
dingsgebied te kunnen presideren, eerst thuis goed moest presideren. 
Ik heb veel tijd met mijn gezin doorgebracht, want ik wist dat zij de eni-
gen waren die aan het einde van mijn zending nog altijd van mij zou-
den zijn. Als zij zich aan het begin van onze zending blij en gelukkig 
voelden, zou het allemaal steeds beter gaan. 

'Een van de eerste dingen die we deden, was een lang, dik touw over 
een dikke tak van een hoge boom in de voortuin gooien. [Een zende-
ling] klom in de boom om het touw aan de tak te binden. Zo werd de 
reuzenschommel van het zendingskantoor geboren. Uit de buurt kwa-
men daar onmiddellijk vriendjes voor onze jongste kinderen op af. 

'Een paar maanden na onze aankomst woonden we een vergadering bij 
voor zendingspresidenten. Aan elke president werd gevraagd wat vol-
gens hem tot nu toe zijn beste idee was geweest en hij vertelde dan 
welke aanpak volgens hem een stimulans voor het werk was geweest. 
Toen ik aan de beurt was, zei ik: "Het beste wat ik tot nu toe heb ge-
daan, is een schommel maken." Iedereen lachte. President S. Dilworth 
Young was stomverbaasd en vroeg: "Wat zegt u?" Ik vertelde hem over 
de schommel en legde hem uit dat een goede vader zijn mijn voor-
naamste doel was. (...) De schommel werd mijn symbool voor het stel-
len van prioriteiten. Later kregen we nog een basketbalring en een 
zandbak. Onze tuin werd een park waarin ik veel tijd met mijn kinde-
ren doorbracht en waar ze drie gelukkige jaren hebben gekend. Ik 
denk dat ze zich altijd met vreugde zullen denken aan de tijd die ze in 
Kentucky en Tennessee hebben doorgebracht.' (George D. Durrant, 
Love at Home, Starring Father [1973] blz. 18-20.) 

• Wat deed deze vader om de eenheid in zijn gezin te bevorderen? 
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• Laat Prediker 3:1-8 voorlezen. 

In die tekst staat: 'Er is een tijd voor elk ding onder de hemel', ook 'een 
tijd om te lachen'. We moeten, hoe druk we het ook hebben, als gezin 
tijd uittrekken voor ontspanning en om samen plezier te maken. Onze 
gezinsleden moeten veel lachen en gelukkig zijn. 

Zelfs werken kan fijn zijn als dat goed wordt aangepakt. In een gezin 
met kleine kinderen kan men bijvoorbeeld van werk (zoals de moestuin 
bijhouden, het huis schoonmaken, of de afwas doen) een spelletje 
maken. Daardoor blijven de kinderen enthousiast en geïnteresseerd. 
Zo'n aanpak kan een hulpmiddel zijn om ons gezin een gelukkig leven 
te geven waarbij er evenwicht is tussen werken, rusten en spelen. 

Gezinsactiviteiten organiseren 
Voor succesvolle gezinsactiviteiten worden meestal van tevoren 
plannen gemaakt. 

De volgende ideeën kunnen een hulpmiddel zijn bij de planning van 
gezinsactiviteiten: 
1. Maak een lijst van activiteiten die iedereen leuk vindt. Dat kan 

tijdens een gezinsavond. 

2. Kies een activiteit uit die lijst. 

3. Stel voor die activiteit een datum vast. Noteer die op de gezins-
kalender om misverstanden te voorkomen. 

4. Organiseer de activiteit samen, betrek iedereen erbij. Geef elk 
gezinslid een opdracht. 

5. Maak in uw gezin reclame voor de activiteit - praat er enthousiast 
over. 

6. Spaar zo nodig voor de activiteit. 

7. Doe het! 

• Wat kunnen we nog meer doen om onze gezinsactiviteiten te 
organiseren en uit te voeren? 

Na een activiteit moeten we erover nadenken hoe we de volgende keer 
nog meer plezier kunnen hebben. We moeten ons afvragen hoe de 
activiteit nog beter zou kunnen verlopen en wat ons nog nader tot 
elkaar zou brengen. Als we dat doen, is er minder kans dat we dezelfde 
fouten maken. We kunnen samen plannen maken om de volgende 
activiteit nog beter te laten slagen. 

We schrijven over onze activiteiten in onze familieverslagen en in ons 
dagboek, en plakken daar zo mogelijk foto's en andere zaken bij. Door 
de herinnering aan het plezier dat we hebben gehad, kunnen we meer 
van elkaar gaan houden. 

127 



Les 13 

Een vader behoort ook meer tijd aan elk gezinslid apart te besteden. 
Dat is voor een vader een goede manier om een hechte band met zijn 
kinderen te smeden. Kinderen voelen zich belangrijk en geliefd als 
hun vader moeite doet om speciaal voor hen tijd vrij te maken. 

Spontane activiteiten kunnen de band in het gezin ook hechter maken. 
Zulke activiteiten zijn waardevol; we moeten ze nooit onbenut laten. 

Activiteiten versterken het gezin 
Uit het volgende verhaal wordt duidelijk waar kinderen wat hun vader 
betreft het meest behoefte aan hebben: 

Aan ruim driehonderd schoolkinderen van een district in de buurt 
van Indianapolis werd gevraagd om, anoniem, op te schrijven wat ze 
van hun vader vonden. 

'De leerkracht hoopte dat de vader, als ze de opstellen lazen, tenminste 
één ouderavond zouden bijwonen. 

'En dat gebeurde ook. 

'Ze kwamen in [goedkope] en [dure] auto's. De bankdirecteur, de arbei-
der, de deskundige, de kantoorbediende, de vertegenwoordiger, de 
boer, de koopman, de bakker, de kleermaker, de fabrikant en de aan-
nemer, iedereen was zich bewust van zijn waarde in termen van geld, 
vakbekwaamheid, rechtschapenheid en uiterlijk. (...) 

'De leerkracht had willekeurig een aantal opstellen uitgekozen. "Ik hou 
van mijn vader", las ze uit elk opstel voor. Redenen daarvoor waren er 
vele: hij heeft een poppenhuis voor me gemaakt, is met me gaan varen, 
heeft me leren schieten, helpt me met mijn huiswerk, neemt me mee 
naar het park, heeft me een varken gegeven om vet te mesten en te ver-
kopen. De meeste opstellen konden worden samengevat met: "Ik hou 
van mijn vader. Hij doet leuke dingen met me." 

'Niet één kind had melding gemaakt van het huis, de auto, de buurt, 
het eten of zijn kleding. 

'De vaders kwamen als verschillende mensen binnen; ze kwamen naar 
buiten in slechts twee groepen: vrienden van hun kinderen of vreem-
den voor hun kinderen. 

'Niemand is te rijk of te arm om leuke dingen met zijn kinderen te 
doen.' (Bryant S. Hinckley, Not by Bread Alone [1955], blz. 84.) 

Door samen leuke dingen te doen, krijgen we de kans om onze kinde-
ren evangeliebeginselen bij te brengen. Als we onze activiteiten begin-
nen met een gezinsgebed, leren onze kinderen de waarde van het 
gebed. Als ze tijdens het spel ruzietjes bijleggen, leren ze hoe ze met 
anderen moeten omgaan en dat ze rekening moeten houden met ander-
mans gevoelens. Door elkaar te helpen en als een team samen te wer-
ken, leren ze wat verantwoordelijkheid en samenwerking is. Samen 
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plezier maken is een middel voor alle gezinsleden om zich positief op 
te stellen en gelukkiger te worden. 

Met het verstrijken der jaren worden gezinsactiviteiten dikwijls een 
traditie. Sommige gezinnen houden een reünie; anderen gaan samen 
met vakantie, naar de tempel, vissen of jagen; weer andere stellen een 
familieorkest samen of ontwikkelen samen een hobby. Veel activiteiten 
kunnen een gezinstraditie worden en allemaal zijn ze waardevol; ze 
smeden een hechtere band. 

• Vraag een paar broeders hoe hun gezin sterker is geworden door 
samen leuke dingen te doen. 

Soms gaan we zo in ons werk en de kerk op dat we ons gezin verwaar-
lozen. Dat vindt onze hemelse Vader niet goed. Iemand die zich het 
grootste deel van zijn leven bezig was met werk in de kerk, kwam op 
zekere dag tot de ontdekking dat hij bezig was zijn zoon te verliezen. 
Hij had niet veel aandacht aan hem besteed en daardoor bestond er tus-
sen hen niet zo'n hechte band. Toen hij probeerde zijn zoon te leren hoe 
hij het evangelie moest naleven, kwam de zoon in opstand en werd hij 
inactief. 

Maar die vader was zo wijs om tijd te maken voor zijn zoon, zoals hij 
dat, voordat hij het zo druk had gekregen, voor zijn oudere kinderen 
had gedaan. Hij stak geen preek af; in plaats daarvan ging hij leuke 
dingen met zijn zoon doen. Hij ging doen wat zijn zoon fijn vond. 
Ze gingen samen naar wedstrijden. Ze gingen samen jagen en vissen. 
Ze gingen samen kamperen. 

Toen ze dat drie jaar hadden gedaan en een hechte band hadden ges-
meed, werd de zoon weer actief in de kerk. Later aanvaardde hij een 
roeping voor een zending. Die vader had geleerd dat samen bezig zijn 
een manier is om contact met een zoon te krijgen. 

Tot slot 
Ons gezin is een van de belangrijkste zaken in ons leven. Het is daarom 
belangrijk dat we zorgen dat we een eeuwig gezin kunnen worden. 
Door tijd vrij te maken om met elkaar leuke dingen te doen en elkaar 
op te bouwen, zal ons dat beter lukken. 

• Geef uw getuigenis hoe belangrijk het is om leuke dingen met uw 
gezin te doen. 

Opdracht 
Organiseer een activiteit die alle gezinsleden leuk vinden. Dat kan 
tijdens een gezinsavond. Maak een gezinskalender waarop u noteert 
welke activiteiten u elke maand samen gaat ondernemen. 
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Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Vraag twee broeders of ze iets willen vertellen over de leukste 
gebeurtenissen in hun gezin. 

2. Zorg dat u uw getuigenis kunt geven hoe belangrijk het is om met 
uw gezin leuke dingen te doen. 

3. Geef broeders opdracht om door u gekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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SAMEN HET WERK 
DOEN 

Doel: een positieve kijk krijgen op samenwerking met gezinsleden en 
die houding in ons gezin aanmoedigen. 

Inleiding 
'[Een krant publiceerde] een vraaggesprek met een gepensioneerde 
schaapherder. Er stond dat hij 165 jaar was. Hij heette Shirali Mishli-
mov. Hij was geboren in de Kaukasus tussen de Zwarte Zee en de 
Kaspische Zee en had daar zijn hele leven doorgebracht. (...) 

'Mishlimov hakt nog altijd hout. Hij vertelde de verslaggever: 'Iemand 
die niets doet, leeft volgens mij niet lang'. (...) 

'In het artikel stond: "De oude man werkt nog altijd de grond los 
rondom bomen in een boomgaard die hij tijdens zijn leven verschei-
dene malen opnieuw heeft beplant." 

'"Door te blijven werken, door de berglucht en door matig te eten heb ik 
zo'n hoge leeftijd bereikt", zei Mislimov, die niet drinkt en niet rookt.' 
(Wendell J. Ashton, 'The Sweetness of Sweat', Ensign, juli 1971, blz. 35; 
cursivering toegevoegd.) 

Ouderling Neal A. Maxwell heeft verteld hoe hij in zijn jeugd heeft 
geleerd hoe belangrijk werken is: 'Ik ben gezegend met ouders die, als 
toegewijde leden van de kerk, mij al vroeg veel over het evangelie heb-
ben verteld, ook over werken. Ze werkten allebei hard en probeerden te 
sparen. (...) Voor mij was het gemakkelijk om van werken te leren hou-
den omdat ik ouders had die zonder klagen hun werk deden.' ('Gospel 
of Work', The Friend, juni 1975, blz. 6.) 

President David O. McKay heeft gezegd: 'Laten we niet vergeten dat 
het een voorrecht is om te kunnen werken, dat het een geschenk is, 
dat het een zegen is, dat liefde voor het werk succes is.' (Geciteerd door 
Franklin D. Richards in 'The Gospel of Work', Improvement Era, decem-
ber 1969, blz. 101.) 

• Waarom is onze houding ten opzichte van werk zo belangrijk? Welke 
invloed heeft dat op ons werk? Welk invloed heeft onze houding op 
onze kinderen? 
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Werk voor het hele gezin 

• Toon visueel hulpmiddel 15-a: 'Elk gezinslid behoort thuis mee te 
helpen'. 

Er is werk voor ons allemaal, ongeacht wie we zijn of waar we wonen. 
De vader zorgt meestal voor brood op de plank, voor kleding en onder-
dak voor zijn gezin. De moeder heeft meestal de leiding over het huis-
houden en zorgt voor de kinderen. Alle gezinsleden hebben hun taak 
in het huishouden. Kinderen moeten begrijpen dat zij een belangrijk 
deel van het gezin uitmaken en dat hun hulp nodig is. 

• Voor welke klusjes zijn wij en onze kinderen verantwoordelijk? 
(Mogelijke antwoorden zijn: reparaties, het onderhoud van huis en 
tuin, de zorg voor de huisdieren, vuilni'Bzakken aan de weg zetten, 
maaltijden klaarmaken, op de kinderen passen, naaien, boodschap-
pen doen en schoonmaken.) 

Soms moeten we werk voor de kinderen creëren of zoeken. Ouderling 
Loren C. Dunn vertelt hoe zijn vader dat aanpakte: 

'Omdat we in een kleine leefgemeenschap opgroeiden, vond mijn 
vader het nodig dat mijn broer en ik leerden werken. Daarom zette hij 
ons aan het werk op een kleine boerderij aan de rand van de stad waar 
hij was opgegroeid. Hij was uitgever van de plaatselijke krant en daar-
door kon hij, behalve 's ochtends vroeg en 's avonds laat, niet veel tijd 
aan ons besteden. Het was nogal een verantwoordelijkheid voor twee 
jonge tieners, en soms ging er wel eens iets mis. 

'Om onze kleine boerderij heen stonden andere boerderijen, en een van 
de boeren kwam mijn vader op een dag vertellen wat wij volgens hem 
verkeerd deden. Mijn vader luisterde aandachtig en zei toen: "Jim, je 
begrijpt het niet helemaal. Kijk, ik voed jongens op, geen koeien." Toen 
mijn vader overleden was, vertelde Jim ons zijn verhaal. Ik was heel 
dankbaar dat mijn vader zich voorgenomen had om jongens op te voe-
den, en geen koeien. Ondanks de fouten die we maakten, hebben we 
op die kleine boerderij leren werken, en ik denk, hoewel het nooit met 
zoveel woorden gezegd is, dat we altijd wel wisten dat we voor onze 
ouders belangrijker waren dan de koeien of wat dan ook.' (Ensign, 
november 1974, blz. 11.) 

Werk organiseren en opdrachten geven 
Alle gezinsleden hebben baat bij het werk dat thuis wordt gedaan en 
moeten dus bereid zijn te helpen. Elk gezinslid moet taken krijgen die 
aangepast zijn aan wat hij of zij kan. Daardoor voorkomen we luiheid 
en wordt al het werk gedaan. Zelfs kleine kinderen kunnen eenvoudige 
taken krijgen. 

De organisatie en de verdeling van taken in het gezin gebeurt waar alle 
gezinsleden bij aanwezig zijn en waar we hen betrekken in de besluit-
vorming. Dat kan tijdens de gezinsavond of een speciale gezinsbijeen-
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komst. In elk geval moeten alle leden van het gezin bij de organisatie 
worden betrokken, omdat van iedereen wordt verwacht dat hij zijn 
aandeel levert. 

Het werk in huis kan bijvoorbeeld verdeeld worden door een lijst te 
maken van al het werk dat moet worden gedaan, in volgorde van 
belangrijkheid of moeilijkheidsgraad. Dan wordt de naam van een 
van de gezinsleden achter een bepaalde taak genoteerd. Als de lijst is 
ingevuld, hangen we die ergens op waar iedereen aan zijn taak 
herinnerd wordt. Als een lid van het gezin niet kan lezen, kunnen we 
tekeningetjes maken. 

• Hang een poster op met de volgende voorbeeldlijst, of verwijs naar 
de informatie op het bord. 

Taken 

De tuin bijhouden 
Boodschappen doen 

Kleren wassen en verstellen 
Koken 

De hond uitlaten 
De dieren voeren 
De vuilnisbak aan de weg zetten 

Afwassen 
Op de kleintjes passen 

Papa 

Mama 

Jan 

Margje 

De keuken opruimen Sara 
De bedden opmaken 

Sara 

Om voor afwisseling te zorgen, kunnen de gezinsleden elke week of elk 
maand taken ruilen. We maken dan een nieuwe lijst. Natuurlijk is dit 
slechts een van de manieren om taken te verdelen. 

• Laat een paar broeders vertellen hoe zij de taken thuis verdelen. 

Een gezin dat deze methode gebruikte, heeft daardoor gemerkt dat het 
een manier was om hun kinderen het begrip eigen verantwoordelijk-
heid bij te brengen. Tijdens een gezinsavond maakten ze een overzicht 
van de karweitjes die in huis moesten worden gedaan. Hun zoontje van 
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zes ging ermee akkoord dat hij voor de voortuin zou zorgen. Dat bete-
kende : de planten water geven, onkruid wieden en het gras maaien. 

Een paar dagen later zag zijn vader dat er papier in de tuin lag en dat 
het gras te hoog stond. Hij dacht erover het werk van de jongen over te 
nemen. Dat zou niet moeilijk zijn. Maar hij wist dat hij, als hij dat zou 
doen, de taak die hij gedelegeerd had, terug zou nemen. Daarom liet hij 
de tuin voor wat die was. 

De volgende avond zag de tuin er nog erger uit. Zijn zoontje deed ge-
woon zijn werk niet. Bij de goed onderhouden tuin van de buren stak 
zijn eigen tuin wel erg af. De vader dacht aan de kosten als de planten 
dood gingen. Ook vroeg hij zich af of hij een kind van zes niet een te 
zware taak had gegeven. Maar weer kwam hij tot de slotsom dat zijn 
zoontje meer waard was dan stoffelijke zaken en weer nam hij de taak 
niet van hem over. 

In plaats daarvan vroeg de vader zijn zoon of ze samen eens konden 
kijken hoe de tuin er bij stond. De zoon ging mee. Toen ze door de tuin 
waren gelopen, zei de jongen: 'O, papa, het is zo moeilijk!' De vader 
zei: 'Wil je dat ik je help?' 'Ja, graag', antwoordde zijn zoontje. 'Ik ben 
zo terug.' De jongen holde naar binnen, kwam terug met twee zakken 
en vroeg of zijn vader het ene stuk van de tuin op orde wilde brengen 
terwijl hij het andere stuk zou doen. Even later was de klus geklaard. 

Binnen twee weken zorgde het zoontje helemaal alleen voor de tuin. 
Hij wist dat, als hij zijn werk niet deed, niemand anders dat zou 
doen. Hij wist dat zijn vader op hem rekende en hem vertrouwde. 
(Ontleend aan Stephen Covey, Spiritual Roots of Human Relations 
[1970], blz. 145-146.) 

• Hoe zorgde deze vader dat zijn zoontje zijn taak deed? Wat kunnen 
we nog meer doen, behalve zelf helpen, om de dagelijkse karweitjes 
aantrekkelijker te maken? (We kunnen een kleine beloning geven om 
kinderen aan te moedigen hun werk af te maken.) 

Verantwoordelijkheid leren dragen en samen de werklast dragen, is erg 
belangrijk. De ouders kunnen iedereen een bepaalde taak geven. We 
moeten echter niet vergeten dat er ook tijd moet zijn voor rust en ont-
spanning. Ouderling Franklin D. Richards heeft ons eraan herinnerd dat 
we zowel voor ontspanning als voor werk tijd moeten maken: 'Als we 
manieren zoeken om onze kinderen liefde voor werken bij te brengen, 
moeten we niet vergeten dat ze ook ontspanning nodig hebben. Hoe-
wel werken absoluut nodig is om iets te bereiken, zijn ook voldoende 
rust en een goede ontspanning erg belangrijk. Een juist evenwicht tus-
sen werken en ontspanning is een belangrijke factor om liefde voor 
werken aan te kweken. De Heer verwacht van ons allemaal dat we een 
juist evenwicht vinden tussen werken en ontspanning, net zo goed als 
tussen de fysieke en geestelijke aspecten van het leven.' ('The Gospel 
Work', Improvement Era, december 1969, blz. 103.) 
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De waarde van samenwerking 

• Hoe waardevol is samenwerking in het gezin? Zet de antwoorden 
op het bord. Zorg dat de volgende punten op het bord komen: we 
zullen blij zijn met het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen, 
de band met ons gezin wordt hechter, onze kinderen leren samen-
werken en samen verantwoordelijkheid dragen, als ouders zullen we 
blij zijn omdat we de wil van de Heer doen, en elk gezinslid leert 
ervan. 

'In een gezin van de kerk waarvan de vader arts was, vonden de 
ouders het belangrijk dat hun kinderen de waarde van werken zou-
den leren. Ze beseften dat ze hun kinderen de gelegenheid om te 
groeien onthielden door een werkster in dienst te nemen die de prak-
tijkruimte schoonhield. 

'De kinderen, die heel enthousiast waren dat zij nu regelmatig wat 
konden bijverdienen, maakten elke ochtend de praktijkruimte schoon. 
Samenwerking werd een belangrijke factor. De ene ochtend maakten 
de meisjes de praktijkruimte schoon en bleven de jongens thuis om te 
helpen met huishoudelijke karweitjes; de volgende ochtend wisselden 
ze van taak (...) 

'Het resultaat van het project: (1) de kinderen raakten vertrouwd met 
het beroep van hun vader. (...) (2) De kinderen kregen het gevoel dat 
ze een aandeel hadden in het werk van hun vader en waren daar trots 
op. (3) De kinderen hadden een project waaraan ze regelmatig, dage-
lijks konden werken en voelden zich er verantwoordelijk voor. (4) De 
kinderen leerden samenwerken. (...) (5) De kinderen hadden een regel-
matig inkomen.' (Elwood R. Peterson in 'Family Work Projects for Fun 
and Profit', Ensign, juni 1972, blz. 8.) 

• Wat is de wet van de oogst? ('We oogsten wat we gezaaid hebben.' 
Schrijf die zin op het bord.) 

Elke taak heeft zijn eigen, natuurlijke beloning. Als we een moestuin 
aanleggen en die bijhouden, genieten we in de oogsttijd van de vruch-
ten van onze arbeid. Als we ons huis bouwen en in goede staat houden, 
wonen we comfortabeler en veiliger. Als we onze kleding schoon en 
mooi houden, voelen we ons behaaglijker en zijn we een voorbeeld van 
reinheid. Als we gezond voedsel bereiden en ervoor zorgen dat we de 
afwas doen, blijven we beter gezond. 

Een van de doelen van samenwerking in het gezin is de ontwikkeling 
van ons karakter en leren werken. Je kunt op mensen vertrouwen 
als ze verantwoordelijkheid aanvaarden en blij zijn als ze een klus goed 
geklaard hebben. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Ik hoop 
dat we, als we bijvoorbeeld een moestuin hebben waardoor we minder 
voor levensmiddelen hoeven uit te geven en die ons voorziet van goed 
fruit en lekkere groenten, beseffen dat er nog veel meer voordelen aan 
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vast zitten. Wie kan de waarde inschatten van een gesprek tussen vader 
en dochter terwijl ze samen onkruid wieden of de planten water geven? 
Wie kan de waarde inschatten van het goede dat voortvloeit uit de dui-
delijke lessen van zaaien, verzorgen en de eeuwige wet van de oogst? 
En hoe meten we de saamhorigheid in het gezin en de samenwerking 
bij het schoonmaken en invriezen? Natuurlijk, we leggen een voorraad 
levensmiddelen aan, maar misschien zijn de levenslessen nog veel 
belangrijker doordat we zuinig leven en op onze kinderen hun pioniers-
erfdeel overbrengen.' ('Welfare Services: the Gospel in Action', Ensign, 
november 1977, blz. 78.) 

Uit de volgende gebeurtenis blijkt hoe een gezinslid heeft leren inzien 
hoe waardevol het is om met het gezin samen te werken: 

'In de zomermaanden moesten er hectaren suikerbieten worden uitge-
dund. Dat betekent dat we sommige kleine planten moesten uitgraven 
om meer ruimte te geven aan andere. We vonden de zoete wortels van 
de bieten die we uitdunden erg lekker, maar we werden doodmoe 
omdat we de hele dag gebukt moesten staan. Op zekere dag probeerde 
ik thuis te blijven om niet langs de rijen bieten te hoeven kruipen. Ik zei 
tegen mijn vader dat ik hoofdpijn had - dat was ook zo, geloof ik -
maar hij gaf me geen toestemming om thuis te blijven. Dus gingen we 
gezamenlijk op het bietenveld aan het werk. 

'Na een poosje klaagde ik dat ik hoofdpijn had. Kennelijk geloofde mijn 
vader me niet, want hij stuurde me niet naar huis. Steeds weer klaagde 
ik over hoofdpijn. Ten slotte zei mijn vader: "Goed, ga jij maar naar 
huis, en zeg tegen je moeder dat zij moet komen helpen." Dat vond ik 
verschrikkelijk - ik moest er niet aan denken dat mijn moeder mijn 
werk zou doen. Ik zei dat ik dan maar liever bleef: terwijl ik bezig was, 
verdween mijn hoofdpijn, en ik klaagde niet meer.' 

• Wat heeft dit meisje van die ervaring geleerd? (Mogelijke antwoor-
den zijn: het belang van werken, haar taak doen, respect voor haar 
ouders.) 

Tot slot 

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: 

'Ik geloof niet dat mensen gelukkig zijn als ze niets te doen hebben. 
Men kan werkelijk eerder slaaf zijn van ledigheid dan van werken. 
Werk houdt ons ook nederig en herinnert ons eraan dat al onze zege-
ningen van onze hemelse Vader komen. (...) 

'Het evangelie van werken is een erg belangrijke lering van de kerk. 
Als we leren werken als we nog jong zijn, zullen we betere mensen 
worden, betere gezinsleden, betere buren, en betere discipelen van 
Jezus Christus, die Zelf het timmermansvak geleerd heeft.' ('Gospel 
of Work', The Friend, juni 1975, blz. 7.) 
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Opdracht 
Wees opgewekt en klaag niet over uw werk. Stel deze week vast welke 
werkzaamheden er thuis gedaan moeten worden, en maak een schema 
waarop ieder gezinslid kan zien wat zijn of haar taak is. 

Aanvullende teksten 

• Spreuken 6:6-11 (het voorbeeld van de mier) 

• Efeziërs 4:28 (raad om onafhankelijk te zijn en de naastenliefde te 
beoefenen) 

• 1 Tessalonicenzen 4:9-12 (de heiligen moeten zelf werken) 

• 2 Nephi 5:17 (de Nephieten worden aangespoord ijverig te zijn) 

• Leer en Verbonden 42:42 (de nietsnut moet niet het brood van de 
werker eten) 

• Geschiedenis van Joseph Smith 1:55 (Joseph Smith werkte) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Lees Priesterschapsplichten en zegeningen A, les 23: 'Beroepsvaardig-
heden ontwikkelen en verbeteren'. 

2. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 27: 'Werken en persoonlijke 
verantwoording'. 

3. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

4. Geef broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, teksten 
of citaten voor te lezen. 

138 

Les 13 



DE MOESTUIN 

Doel: ons motiveren om vaardigheden te ontwikkelen waardoor we er 
een moestuin op na kunnen houden. 

Inleiding 
President Kimball heeft gezegd: 'Wij sporen u aan om zoveel mogelijk 
uw eigen voedsel te verbouwen. Bessenstruiken, druiven, vruchtbomen 
- plant ze als het klimaat daarvoor gunstig is. Kweek groenten in 
uw eigen tuin. Zelfs wie in een flat woont kan meestal wel wat groente 
kweken in potten en plantenbakken. Bestudeer hoe u het beste uw 
eigen voedsel kunt verbouwen. Zorg dat uw tuin (...) er netjes en 
aantrekkelijk uitziet en veel oplevert. Heeft u kinderen, betrek die er 
dan bij door ze een taak te geven.' (Ensign, mei 1976, blz. 124.) 

De voordelen van een moestuin 
Er zijn veel goede redenen om een moestuin aan te leggen: 

Eenheid in het gezin 
Gezinsleden die samen in een moestuin bezig zijn, werken aan de een-
heid in het gezin omdat omdat ze met een gemeenschappelijk doel 
bezig zijn. President Kimball heeft gezegd: 'Wij hopen dat u van dit 
moestuinproject een gezinsaangelegenheid maakt, waarbij allen, zelfs 
de kleintjes, een taak hebben. Er is zoveel te leren en te oogsten van 
uw moestuin, veel meer dan alleen de opbrengst.' (Ensign, mei 1978, 
blz. 79.) 

Werk waarderen 
Een moestuin brengt de kinderen de waarde van werken bij. Als ze 
geholpen hebben met het beplanten en verzorgen van de moestuin, 
vinden ze het fijn als de resultaten te zien zijn, die van hun harde wer-
ken komen. 

Zelfredzaamheid 
Door een moestuin krijgen we zelfvertrouwen doordat we beter in onze 
eigen behoeften leren voorzien. We weten dat we eventuele problemen 
aankunnen omdat we groente en fruit duurzaam hebben opgeslagen, er 
een moestuin op na houden en vruchtbomen en bessenstruiken hebben 
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geplant. Een extra zegening is nog dat we weten dat we ook anderen in 
nood kunnen helpen. 

Leren en plezier hebben 
Door een moestuin zien we hoe mooi de wereld is die onze hemelse 
Vader voor ons heeft geschapen, en we kunnen er urenlang van leren 
en plezier van hebben doordat we van nabij getuige zijn van het won-
der van de natuur. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Een 
moestuin brengt ons de wet van de oogst in herinnering. (...) We oogs-
ten wat we zaaien. Zelfs al is het stuk grond dat u in cultuur brengt, 
waarop u plant en waarvan oogst maar klein, toch brengt het de mens 
dichter bij de natuur, zoals dat in het begin ook het geval was met onze 
eerste ouders .'(Ensign, mei 1978, blz. 77-78.) 

Gezondheid 
De Heer houdt van ons en wil dat we gezond blijven. Het is gezond 
om onze eigen groenten en fruit te kweken en op te eten. Ook zijn de 
voedingsmiddelen die we uit onze eigen tuin krijgen meestal verser 
en lekkerder dan het eten dat we kopen. 

Minder kosten 
Als we een eigen moestuin hebben, zijn de kosten van ons levensonder-
houd meestal lager. Als we voedingsmiddelen uit eigen tuin eten, 
kunnen we sparen wat we anders zouden hebben uitgegeven aan voe-
dingsmiddelen die door anderen verbouwd zijn. 

• Wat kunnen we nog meer leren van het planten en oogsten in een 
tuin? 

Begin met een plan 
Voordat we met onze moestuin beginnen, moeten we de volgende 
beslissingen nemen. 

Waar komt de moestuin? 

• Toon visueel hulpmiddel 16-a: 'Een moestuin kan een grote verschei-
denheid aan voedingsmiddelen opleveren', 16-b: 'We kunnen bijna 
overal een moestuin beginnen', 16-c: 'Als we geen tuin hebben, kun-
nen we groenten en fruit in potten telen'. 

Een moestuin verdient de best mogelijke plaats, want het wordt een erg 
waardevol lapje grond. Een stukje tuin waar tenminste zes uur per dag 
de zon komt, is het beste voor een lapje grond. 

De moestuin moet zo dicht mogelijk bij huis zijn. Het stuk grond moet 
niet zo steil zijn dat het regenwater de aarde en de zaden wegspoelt. 
Als de moestuin alleen op een hellend stuk grond aangelegd kan wor-
den, moeten de rijen dwars op de heuvel worden geplaatst, niet van 
boven naar beneden. 
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De grondsoort is ook van belang. Als die te zanderig is, kan hij het 
water niet vasthouden. Is het klei, dan blijft het water er te lang op 
staan. We kunnen beide problemen oplossen door er de andere grond-
soort en compost doorheen te werken. Als er in het gebied niet vol-
doende regen valt, moeten we kunnen sproeien of begieten. 

Wie in een flat wonen, hebben het moeilijker vanwege de beperkte 
ruimte. Zij kunnen groenten kweken in potten en plantenbakken, of 
een volkstuin huren. Dat hebben twee gezinnen in Duitsland gedaan 
om een moestuin te beginnen. In een brief aan president Spencer W. 
Kimball schreven ze: 

'Wij zijn twee gezinnen in het zendingsgebied Frankfurt, en we 
[schrijven u] om u te vertellen over onze moestuin. 

'Het viel niet mee om in een grote stad als Frankfurt een stukje land te 
vinden - het is een kleine tuin - en toen we het huurden, was het meer 
een wildernis met een kapot hek, een bouwvallig schuurtje en overal 
hoog gras. Maar we lieten ons daardoor niet ontmoedigen. 

'Allereerst hebben we een nieuw hek gezet, het schuurtje gerepareerd 
en de hele tuin [omgespit], In het voorjaar hebben we groenten gezaaid. 
De buren zeiden dat er niets op zou komen. Er is een beekje waar we 
op de fiets heen kunnen om in jerrycans water te halen. We hebben de 
Heer gevraagd of Hij onze tuin wil zegenen. De Heer heeft ons gebed 
verhoord. Alle groenten zijn opgekomen. Het is schitterend om de 
planten te zien groeien.' (Geciteerd door president Kimball, Ensign, 
november 1975, blz. 5.) 

Wat gaan we zaaien en planten? 
Een tweede beslissing die we moeten nemen, is wat we gaan zaaien en 
planten. Sommige moestuinen zijn groot, andere niet. Als de ruimte 
beperkt is, moeten we kiezen voor planten die in de hoogte op palen of 
hekken groeien, zoals bessenstruiken, stokbonen en tomaten. Ook kun-
nen we ruimte winnen door groenten te verbouwen die veel opleveren, 
zoals spruitjes, tuinbonen en tomaten. Dat is beter dan groenten die 
maar één vrucht geven zoals de meeste koolsoorten. 

Al moeten we woekeren met de ruimte, toch moeten we groenten kie-
zen die onze gezinsleden van de nodige voedingsstoffen voorzien. We 
moeten ook alleen die groenten en vruchten kweken die ze lekker vin-
den en zullen eten. Groenten zoals linzen, sojabonen, erwten en noten; 
fruit en bladgroenten; wortelgewassen; en granen zorgen voor een ver-
scheidenheid aan voedingsstoffen uit verschillende voedselgroepen. 
We moeten natuurlijk alleen gewassen verbouwen die het in ons kli-
maat en op onze grond goed doen. 

• Toon een poster van de vruchten, groenten en andere wortelgewas-
sen en graansoorten die het in uw gebied goed doen, of verwijs naar 

142 



16-b: 'We kunnen bijna overal een moestuin beginnen'. 

143 



Les 13 

de informatie op het bord. Bespreek welke gewassen weinig ruimte 
nodig hebben en toch een grote opbrengst hebben. 

We moeten een plattegrond van onze tuin tekenen als we plannen 
maken wat we elk jaar gaan zaaien en planten. Als dezelfde planten elk 
jaar op dezelfde plek groeien, zal de kwaliteit ervan minder worden. 

• Toon visueel hulpmiddel 16-d: 'Voorbeeld van de opzet van een 
moestuin'. 

Wanneer moeten we zaaien en planten? 
We moeten ook weten wanneer we moeten zaaien en planten. De ver-
schillende planten stellen ook verschillende eisen aan de omstandighe-
den. Sommige doen het beter in een droge tijd, andere in een vochtig 
seizoen. Sommige groenten doen het beter bij een koele temperatuur, 
zoals bieten, kool, wortelen, sla, andijvie, uien, erwten en spinazie. 
Andere groeien beter bij een hogere temperatuur, zoals bonen, maïs, 
meloenen, komkommers, pompoenen en tomaten. We moeten weten 
wanneer we de planten die het beste in ons gebied groeien, moeten 
zaaien. 

• Toon een poster met de zaaitijden die in uw gebied gelden, of verwijs 
naar de informatie op het bord. 

De moestuin voorbereiden 
Ontdoe vier tot zes weken voordat er gezaaid of geplant wordt, de 
moestuin van onkruid, stronken, stenen, rommel en takjes, en spit de 
grond om of maak het los met een schoffel, zodat hij gemakkelijk water 
doorlaat. De grond is zaai- en plantrijp als die kruimelig is, zonder 
kluiten. 

De meeste grond kan verbeterd worden. Compost, verteerd plantaar-
dig en dierlijk afval, verbetert de samenstelling van zowel zand- als 
kleigrond. Met compost krijgen we ook een betere oogst omdat het voe-
dingsstoffen aan de grond toevoegt. Goede compost kunnen we echter 
niet op één dag maken en toepassen. Compost maken duurt dikwijls 
vier tot zes maanden. Daarom maken sommige mensen ieder jaar een 
composthoop en gebruiken die het jaar daarna voor hun moestuin. 

Compost maken is niet moeilijk. Vind er eerst een plekje voor. Dat kan 
een kuil, een open ruimte die niet in de buurt ligt van een drinkwater-
bron, of een driezijdige omheining van hout of afrasteringsmateriaal 
zijn. Spreid daarna een laag van vijftien centimeter organisch afval 
over de grond uit.' Bijvoorbeeld: afgemaaid gras, bladeren, resten van 
maïskolven, stro, schillen of voedselresten. Zorg dat er geen blikken, 
metalen voorwerpen, botten, vet of ander niet snel verterend materiaal 
op de hoop wordt gegooid. Gooi daar een laag mest of kunstmest 
overheen. Met mest van koeien, kippen, schapen, geiten, paarden en 
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16-d: 'Voorbeeld van de opzet van een moestuin'. 
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varkens wordt goede compost gevormd. Gebruik nooit menselijke uit-
werpselen of mest van vleesetende dieren; die verontreinigen de grond. 

• Toon visueel hulpmiddel 16-e: 'De composthoop'. 

Maak de composthoop af door de laag mest af te dekken met een laag 
aarde van vijf centimeter. Maak een kuiltje in de bovenste laag van 
de hoop, dat u vochtig houdt. Bedek elke vijftien centimeter afval vijf 
centimeter grond. Maak elke laag nat. 

Houd de composthoop altijd vochtig en werk hem eenmaal per week 
met een hooivork om, zodat de lucht erbij kan. De composthoop zal het 
snelst verteren als de binnenkant 'broeit'. Als de composthoop in het 
midden niet heet genoeg is, voeg dan meer stikstof toe in de vorm van 
katoenzaadmeel of bloedmeel, of gebruik, indien beschikbaar, kunst-
mest. Als de hoop niet meer stinkt, is de compost klaar voor gebruik. 

• Nodig een paar broeders uit om te vertellen hoe zij compost maken. 

Zaaien en planten 
In streken waar het kweekseizoen kort is, kunt u al binnenshuis zaaien 
in potgrond. Als u buiten begint, zaai dan in rechte rijen, zodat u later 
jonge planten van onkruid kunt onderscheiden. 

Het is altijd goed om van een soort, bijvoorbeeld maïs, per week één rij 
uit te zaaien, zodat niet de hele oogst op hetzelfde moment rijp is. 
Zaden zijn verschillend van afmeting, dus kunnen we ze niet allemaal 
even diep zaaien. Meestal leggen we zaden niet dieper dan driemaal 
hun doorsnede. Zaai de zaadjes ver genoeg van elkaar vandaan, zodat 
als ze ontspruiten, de planten genoeg ruimte hebben om zich tot 
hun maximale grootte te ontwikkelen. Stamp de grond na het zaaien 
goed aan, en laat tussen de rijen voldoende ruimte om later de grond 
rondom de plantjes los te kunnen maken. 

Houd na het zaaien de grond vochtig. Als de grond uitdroogt, zal het 
zaad niet ontspruiten. 

De verzorging van de moestuin 
Planning, voorbereiding en zaaien hebben weinig nut als u daarna niet 
ook de moestuin goed verzorgt. Dat houdt het volgende in: 

Water 
Besproei de tuin als er niet genoeg regen valt, eenmaal per week goed. 
Vlak na het sproeien moet de grond tot 15 centimeter diep goed vochtig 
zijn. Probeer de grond niet op het heetst van de dag te besproeien om te 
voorkomen dat de grond gebakken wordt. 

De grond bewerken 
Onkruid onttrekt water en voedingsstoffen aan de grond. Onkruid 
trekt u met de hand uit of u schoffelt het weg. Als uw planten ontspro-
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ten zijn, kan een afdeklaag onkruid tegenhouden, maar u moet nog 
steeds de grond elke week losmaken. Gebruik makend van hooi, trekt 
u de afdeklaag naar één kant, maakt de grond los en vervangt dan de 
afdeklaag. 

Afdeklaag 
Verwijder als de planten een paar centimeter hoog zijn, al het nog aan-
wezige onkruid en breng om de planten heen zo'n vijf tot acht centime-
ter dikke laag stro, hooi, bladeren of papiersnippers aan. Die afdeklaag 
zorgt dat de grond niet uitdroogt of te warm wordt. Veel mensen 
die zo'n afdeklaag toepassen merken dat ze minder onkruid hoeven 
te wieden. 

Schadelijke insecten bestrijden 
Er zijn insecten die schadelijk zijn voor de planten en waardoor zelfs 
een hele oogst kan mislukken. U kunt die insecten met de hand verwij-
deren, afspoelen of doden met een bestrijdingsmiddel. Als u een be-
strijdingsmiddel gebruikt, moet u het voedsel wassen voordat u het eet. 

De oogst 

• Toon visueel hulpmiddel 16-f: 'Een goede oogst is het resultaat van 
goed tuinieren'. 

Fruit en groenten smaken het beste en hebben de hoogste voedings-
waarde als ze geoogst zijn vlak voordat we ze bereiden, gebruiken of 
conserveren. Sommige planten, komkommerplanten bijvoorbeeld, leve-
ren meer op als u er regelmatig van plukt. Let op dat komkommers 
niet overrijp worden, verschrompelen of uitdrogen. Oogst bladgroen-
ten als ze jong en zacht zijn. 

• Hoe kunnen we onszelf motiveren om voor een tuin te zorgen nadat 
we die gepland, voorbereid en geplant hebben? 

Tot slot 
Wij kunnen laten zien dat wij de Heer liefhebben en vertrouwen door te 
doen wat zijn profeten ons vragen. Een moestuin aanleggen is een van 
de dingen die zij van ons gevraagd hebben. Als wij allemaal plannen 
maken voor een moestuin, er de nodige voorbereidingen voor treffen, 
hem goed onderhouden zodat hij een goede opbrengst heeft, zullen we 
gezegend worden. 

Opdracht 

Werk samen met uw gezinsleden aan een moestuin. 

Aanvullende tekst 
• LV 59:16-19 (God heeft ons de goede dingen van de aarde gegeven) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Zoek op in de bibliotheek of informeer bij plaatselijke landbouw-
kundige adviseurs of ervaren tuinders: 

a. Welke gewassen het goed doen in uw gebied. 
b. Welke gewassen het meeste voedsel in de kleinste ruimte 

produceren. 
c. Wanneer die gewassen gezaaid of geplant moeten worden 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie op 
het bord. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om door u uitgekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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PERSOONLIJKE 
EN GEZINSDOELEN 

Doel: ons helpen met het stellen en bereiken van persoonlijke en 
gezinsdoelen. 

Inleiding 
Toen president Spencer W. Kimball veertien was, kwam er een van de 
leiders van de kerk op een ringconferentie en zei in zijn toespraak dat 
de leden in de Schriften moesten lezen. Met dat in gedachten heeft pre-
sident Kimball gezegd: 

'Ik realiseerde me dat ik nog nooit in de Bijbel had gelezen [en dus] liep 
ik die avond naar huis, ging naar boven naar mijn kleine zolderkamer, 
stak de olielamp op mijn tafeltje aan en las de eerste hoofdstukken van 
Genesis. Een jaar daarna sloot ik de Bijbel. Ik had toen ieder hoofdstuk 
van dat grote, prachtige boek gelezen. (...) 

'Ik vond sommige gedeelten erg moeilijk te bevatten voor een jongen 
van veertien. Sommige bladzijden vond ik niet erg interessant, 
maar toen ik klaar was [met lezen], was ik heel tevreden dat ik mezelf 
een doel had gesteld en dat ik dat had bereikt.' (Ensign, mei 1974, 
blz. 88.) 

Een doel is iets wat we graag willen bereiken. In ons voorsterfelijke 
leven, toen we als geestkinderen bij onze hemelse Vader waren, werd 
ons geleerd dat dit aardse leven een periode hoort te zijn waarin we 
vooruitgang maken en op onze hemelse Vader gaan lijken. Die vooruit-
gang moet het voornaamste doel van ons leven zijn. Om dat doel te 
kunnen bereiken, moeten we nevendoelen stellen en nastreven. Door 
zulke doelen te stellen, wordt ons leven rijk en overvloedig. 

Persoonlijke en gezinsdoelen stellen 
Als we een doel kiezen, moeten we eerst nadenken over ons leven en 
dan bepalen welke verbeteringen we daarin kunnen aanbrengen. 
Dan kunnen we persoonlijke en gezinsdoelen kiezen waardoor we 
erop vooruitgaan. Als we bijvoorbeeld geestelijk sterker willen worden, 
moeten we erover nadenken hoe het met onze geestelijke instelling 
staat en dan passende doelen stellen. Daarbij kunnen we ons het vol-
gende afvragen: 
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Bid ik wel zo vaak als ik zou moeten? 
Ben ik het waardig om antwoord te krijgen op mijn gebeden? 
Weet ik wat de profeet zegt en volg ik zijn raad op? 
Lees ik regelmatig in de Schriften? 
Vervul ik trouw mijn priesterschapstaken? 
Betaal ik een eerlijke tiende en vastengaven? 
Zijn mijn gedachten altijd rein en rechtschapen? 
Houden we wekelijks gezinsavond? 
Zijn we als gezin in de tempel aan elkaar verzegeld? 
Zorgen we er als gezin voor dat we anderen voorbereiden om het 

evangelie aan te nemen? 
We moeten ook nadenken over de vooruitgang die we hopen te maken 
op het gebied van onderwijs, beroep en dergelijke. We moeten alle 
aspecten van ons leven overwegen en dan bepalen hoe we daarin ver-
betering moeten aanbrengen. Dan moeten we ons doelen stellen om 
dat te bereiken. Elk doel moet weliswaar een uitdaging vormen, maar 
het moet ook haalbaar zijn. 

• Laat de broeders haalbare doelen opschrijven op de volgende gebie-
den: gebed, schriftstudie, gezinsavond, tempelhuwelijk, familie-
historisch onderzoek, huisonderwijs, zendingswerk, tiende, reine 
gedachten, opleiding en beroep. 

Dit vergt tijd en inspanning. Geleidelijk aan moeten we beginnen met 
één of twee doelen om aan te werken. Als we vooruitgaan in het ene, 
kunnen we ons concentreren op het de volgende. Volmaaktheid is iets 
waar we ons hele leven en in de eeuwigheid stap voor stap naartoe 
moeten werken; het gebeurt niet zomaar omdat we dat als ons doel 
hebben gesteld. 

Bij het stellen van persoonlijke doelen moeten we onze verlangens en 
mogelijkheden in overweging nemen en de Heer bidden om inspiratie. 
Ook kunnen we daarbij onze echtgeno(o)t(e), ouders, een leider van 
de kerk of een goede vriend om advies vragen. We moeten vaststellen 
wat we willen, hoe we dat willen doen en wanneer we het bereikt 
willen hebben. 

President N. Eldon Tanner heeft eens verteld over een van zijn kleinzo-
nen die zich een doel had gesteld: 

'De jongen zei: "Opa, ik heb sinds mijn ordening tot diaken verleden 
jaar al mijn vergaderingen bezocht (...). Ik heb niet één avondmaals-
dienst, zondagsschool of priesterschapsbijeenkomst overgeslagen." 

'Ik feliciteerde hem daarmee en zei: "John, als je zo doorgaat totdat je 
oud genoeg bent om op zending te gaan, zal ik je zending bekostigen." 
Hij lachte en zei: "Komt voor elkaar." 
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'Ik dacht dat ik hem dat gemakkelijk kon beloven, maar hij deed er alles 
aan om zijnvoornemen te verwezenlijken. Ik herinner me twee gevallen 
waaruit bleek hoe graag hij zijn doel wilde bereiken. Op een goede dag 
werd hij door zijn oom uitgenodigd voor een uitstapje met diens eigen 
zoons, waardoor ze ook die zondag weg zouden zijn. John vroeg: 
"Kan ik daar ergens naar de kerk?" Toen bleek dat er geen kerk in de 
buurt was, zei hij: "Nee, ik kan niet mee." Zo offerde hij een prachtige 
tocht naar zee en naar een eiland waar ze zouden overnachten op om 
zijn doel van honderd procent te halen. 

'Een andere keer brak hij vlak voor het weekeinde zijn been. Het eerste 
wat hij de dokter vroeg, was of hij zondag naar de kerk kon. Hij ging op 
krukken naar de kerk. 

Toen hij negentien werd, zei hij: "Opa, ik heb sinds wij die afspraak 
hebben gemaakt, steeds de honderd procent gehaald." Het was me een 
groot genoegen zijn zending te financieren. Zijn prestatie is van grote 
invloed geweest op zijn leven.' (Ensign, mei 1975, blz. 77.) 

• Hoe lang had John aan zijn doel gewerkt? (Zes jaar.) Hoe zou hij zich 
gevoeld hebben toen hij zijn doel had bereikt? 

Om een gezamenlijk doel te kunnen stellen, moeten gezinsleden met 
elkaar spreken over hun verlangens en gevoelens. Iedereen moet zijn 
inbreng hebben, en de vader leidt zo mogelijk het gesprek. Gebed is 
daarbij een hulpmiddel. 

Ouderling J. Thomas Fyans heeft verteld hoe een bepaald gezin doelen 
heeft gekozen: 

'Bijna vijfduizend kilometer van [Salt Lake City] woont een gezin dat 
ook na deze conferentie weer iets bijzonder zal doen. Zodra de Ensign 
met de conferentietoespraken binnenkomt, lezen ze onmiddellijk de 
boodschappen die daarin staan, en de oudere kinderen vertellen wat er 
in bepaalde toespraken staat. 

'Maar ze doen meer dan alleen maar lezen. Tijdens hun gezinsavonden 
kiezen ze persoonlijke en gezinsdoelen, gebaseerd op de conferentie-
boodschappen. Hun doelen zijn praktisch: "Elke dag voor oma bidden, 
een lofzang uit het hoofd leren, nagaan hoe het staat met onze gezin-
sparaatheid, dingen doen zoals de Heer dat wil - niet zoals wij dat wil-
len, iemand tot de kerk brengen." Ze bespreken hun doelen, bidden 
erover, en bespreken regelmatig hoe het ermee staat. Geen wonder dat 
de vader zegt: "Ons gezin beschouwt de algemene conferentie als 
een gelegenheid waarbij de Heer vertelt waarop wij ons moeten richten. 
Het heeft meer voor ons en onze kinderen betekend dan we onder 
woorden kunnen brengen."' (Ensign, november 1974, blz. 65.) 
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Doelen stellen is een hulpmiddel om eeuwig vooruitgang te maken 

• Laat de broeders een ogenblik nadenken over hun eeuwige doelen. 
Laat hen daarover vertellen. Zet die doelen op het bord. 

Als wij doelen stellen die ons helpen meer te worden als Jezus en 
hemelse Vader, worden wij waardig eeuwig leven met ons gezin te 
hebben. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: 'Maar hier [op 
aarde] leggen we het fundament. Hier worden ons die eenvoudige 
waarheden van het evangelie van Jezus Christus geleerd, hier in deze 
proeftijd, om ons op die volmaaktheid voor te bereiden. Het is onze 
taak om vandaag beter te zijn dan gisteren, en morgen beter dan van-
daag.' (De leer tot zaligmaking, onder redactie van Bruce R. McConkie, 
deel 2, hoofdstuk 1.) 

• Toon visueel hulpmiddel 17-a: 'Het is zeer de moeite waard om met 
het hele gezin de Schriften te bestuderen', 17-b: 'Door gebed kan 
de band in het gezin hechter worden', en 17-c: 'Door de gezinsavond 
kan onze geestelijke instelling verbeteren'. 

We moeten doelen kiezen en verwezenlijken waardoor we ons voorbe-
reiden op het eeuwige leven en dichter bij hemelse Vader komen. 
We kunnen ons bijvoorbeeld ten doel stellen om elke dag de Schriften 
te bestuderen en gezinsgebed of gezinsavond te houden. 

• Welke andere doelen kunnen een hulpmiddel zijn om ons op het eeu-
wige leven voor te bereiden en dichter bij God te komen? 

In het volgende verhaal wordt toegelicht hoe doelen een hulpmiddel 
zijn om vooruitgang te maken in de richting van het eeuwige leven: 

Toen Guido voor het eerst in contact kwam met de zendelingen, was hij 
24 en zat hij erg in de put. Hij had gestudeerd voor onderwijzer, maar 
hij deed ander werk. Hij was niet getrouwd en zag geen echt doel in het 
leven. Iedere ochtend vroeg hij zich af: 'Waarom weer een dag?' 

Op zekere dag vroeg een oude vriend die lid was geworden van de 
kerk, of hij de zendelingen wilde ontmoeten. De zendelingen vroegen 
hem of hij het Boek van Mormon wilde lezen en erover wilde bidden. 
Terwijl hij het evangelie van Jezus Christus bestudeerde, kreeg Guido 
het gevoel dat het leven wel degelijk een doel had. Doordat hij erover 
bad, wist hij al gauw dat het Boek van Mormon waar was en dat hij de 
Heiland wilde navolgen. Omdat hij zich wilde laten dopen, veranderde 
hij zijn levenswijze en ging hij het evangelie naleven. 

Na zijn doop aanvaardde Guido een roeping van de bisschop en ver-
vulde hij trouw al zijn priesterschapstaken. Hij voelde een groot verlan-
gen om anderen te helpen en vond al spoedig werk als onderwijzer. 
Toen maakte hij kennis met een lieve jongedame die ook pas lid was 
geworden, en trouwde met haar. Ze stelden zich ten doel om naar de 
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kant voor nodig, maar naarmate we ons leren beheersen, leren we 
steeds beter de juiste beslissingen te nemen. 

Vooral voor ons, priesterschapsdragers, is zelfbeheersing erg belangrijk. 
We kunnen anderen niet adviseren en helpen, tenzij we ernaar streven 
om ons te beheersen. Als wij naar zelfbeheersing streven, zijn we een 
voorbeeld voor onze kinderen en anderen. 

Als we zijn gedoopt, beginnen we een nieuw leven om toegewijd de 
Heiland te volgen op onze weg naar het eeuwige leven. Maar om Hem 
na te kunnen volgen, moeten we onze wereldse geneigdheid, zwakheid 
en onvolmaaktheid overwinnen. De Heiland heeft ons voorgehouden: 
'Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 
zijn kruis op en volge Mij' (Matteüs 16:24). Ook heeft Hij gezegd: 'Gaat 
in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot 
het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de 
poort en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem 
vinden' (Matteüs 7:13-14). 

Ingaan op het nauwe pad vereist zelfbeheersing en zelfverloochening. 
Het houdt in dat we verleidingen weerstaan. Maar de Heer belooft dat 
Hij ons beloont als we onszelf beheersen en zijn geboden onderhouden. 

Zelfbeheersing maakt ons vrij 
Onze hemelse Vader heeft ons geboden gegeven omdat Hij ons liefheeft 
en ons wil beschermen tegen verdriet. Zijn geboden onderhouden 
maakt ons vrij. 

Zelfbeheersing leidt tot positieve gewoontes, zoals vroeg opstaan, 
dagelijkse schriftstudie en prompte uitvoering van onze taken. Die 
gewoontes kunnen ons voor verwarring bewaren. Hier volgen nog een 
paar beginselen die ons bij navolging vrijheid brengen. 

Tiende 
Door de wet van tiende na te leven leren we zelfzuchtige verlangens te 
overwinnen. 

Het woord van wijsheid 
Door deze wet na te leven, kunnen we gevrijwaard worden van de 
schadelijke effecten van tabak, alcohol en drugs. 

Kuisheid 
Onze gedachten en daden binnen de grenzen houden die de Heer heeft 
gesteld, bevrijdt ons van verdriet en spijt. 

• Welke anderen evangeliebeginselen geven ons vrijheid als we ze 
volgen? Hoe maken ze ons vrij? 

173 



ZELFBEHEERSING 
ONTWIKKELEN 
EN AANLEREN 

Doel: meer zelfbeheersing ontwikkelen en leren hoe we onze kinderen 
kunnen helpen die kracht tot ontwikkeling te brengen. 

Inleiding 

Er bestaat een verhaal over de manier waarop Arabische paarden gese-
lecteerd en getraind worden. Omdat die paarden belangrijk werk doen, 
moeten ze hun meester onvoorwaardelijk gehoorzamen. Al heel vroeg 
wordt ze geleerd dat ze onmiddellijk op het commando van hun mees-
ter moeten reageren. Dan krijgen ze een test om te zien hoe ze zich 
onder druk gedragen. Ze worden lange tijd ergens opgesloten waar ze 
niet bij het water kunnen komen dat even buiten het hek langs stroomt. 
Na verloop van tijd wordt het hek opengezet en rennen de paarden 
naar het water toe. Maar net voordat ze dat bereiken, blaast de meester 
op een fluitje. Vanwege hun grote dorst reageert een aantal paarden 
niet. Andere keren echter onmiddellijk om en gaan naar hun meester. 
Die gehoorzame paarden hebben geleerd wat discipline is en worden 
ingezet voor belangrijk werk. De andere worden ingezet voor minder 
belangrijk werk. (Ontleend aan Sterling W. Sill, Leadership, deel 1, 
blz. 62.) 

De Heer heeft ons keuzevrijheid gegeven. Daarom mogen we kiezen. 
Wat we kiezen, kan onze toekomst bepalen: als we kiezen voor recht-
schapenheid, tonen we onszelf waardig om in het koninkrijk van God 
te dienen. Maar om rechtschapenheid te kiezen, hebben wij, net als die 
paarden, oefening nodig en moeten we leren ons te beheersen en te 
gehoorzamen. Daardoor kunnen we onze begeerten en verlangens in 
toom houden. We leren gehoor geven aan de aanwijzingen van onze 
Meester, zelfs als we in verleiding worden gebracht. 

• Lees Spreuken 16:32. 

Zelfbeheersing is noodzakelijk om eeuwig vooruitgang 
te kunnen maken 
Zelfbeheersing is de macht in ons om onze begeerten en onze daden 
onder controle te houden. Die macht is noodzakelijk om bij onze 
hemelse Vader terug te keren. Er is voortdurende inspanning van onze 
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onze schepping te verwezenlijken, moeten we voortdurend terugzien 
op het verleden, bepalen waar we nu staan en dan doelen stellen voor 
de toekomst. Als we dat niet doen is er weinig kans dat we onze doelen 
bereiken.' (De Ster, oktober 1978, blz. 112.) 

Doelen stellen, plannen maken en aan die doelen werken, onze voor-
uitgang evalueren en dan nieuwe doelen stellen: dat is het proces dat 
ons dichter bij het eeuwige leven brengt. Onze hemelse Vader is blij 
als we rechtvaardige doelen stellen en Hij zal ons helpen die te 
verwezenlijken. 

Opdracht 
Kies een persoonlijk doel. Bid erover. U kunt eventueel een doel kiezen 
op een van de volgende gebieden: gebed, schriftstudie, gezinsavond, 
tempelhuwelijk, familiegeschiedenis, zendingswerk, tiende, reine 
gedachten of huisonderwijs. 

Schrijf uw doel in uw dagboek of op een papiertje dat u ergens ophangt 
waar u het kunt zien. Neem u vast voor dat doel te bereiken. Bid om 
hulp en beloof de Heer dat u uw best zult doen. 

Bespreek met uw gezin een doel dat u gezamenlijk wilt bereiken, en 
werk er dan aan om het te bereiken. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

Vraag broeders om enkele door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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tempel te gaan en lieten zich vervolgens voor tijd en eeuwigheid aan 
elkaar verzegelen. Sindsdien zijn ze erg gelukkig doordat ze leven 
volgens het plan van de Heer. 

Onze doelen bereiken 

• Laat de broeders 2 Nephi 32:9 lezen. 

Nephi zegt dat we moeten bidden voordat we iets gaan ondernemen. 
Een van de belangrijkste onderdelen van het stellen van een doel is 
dat we ons inzetten om dat doel te bereiken. We moeten onze hemelse 
Vader in gebed om hulp vragen. We moeten beloven dat we al het 
mogelijke zullen doen om ons doel te bereiken. 

• Wat kunnen we doen om onze doelen steeds voor ogen te houden? 
(Zorg ervoor dat het volgende idee ter sprake komt: we kunnen onze 
doelen in ons dagboek of op een papiertje dat we elke dag zien, 
opschrijven; of we kunnen ze regelmatig met ons gezin bespreken.) 

Hoeveel rechtschapen verlangens en doelen we ook hebben, ze zijn 
nutteloos als we er niet aan werken. De Heer heeft gezegd: 'Alle 
overwinning en heerlijkheid verkrijgt gij door uw ijver, getrouwheid 
en gebeden des geloofs.' (LV 103:36.) Als we ijverig zijn, de geboden 
onderhouden en bidden, kunnen we onze rechtvaardige doelen berei-
ken. Elke dag is een gelegenheid om een beetje dichter bij ons doel 
te komen. 

Vaak moeten we iets voor ons doel over hebben. President Kimball 
heeft eens uit de doeken gedaan op welke manier hij een van zijn 
doelen door opoffering heeft kunnen bereiken: 

'Na mijn zending wilde ik graag naar de universiteit, maar mijn ouders 
konden zich dat niet veroorloven. Ik ging daarom werken op de goede-
renafdeling van Southern Pacific Railroad in Los Angeles om geld voor 
mijn studie te verdienen. Ik werkte veertien uur per dag en reed met 
een steekwagentje vol goederen heen en weer tussen de loodsen en de 
goederenwagons. Ik had vaak vijfhonderd kilo vracht op mijn wagen-
tje. Ik denk dat u zich wel kunt voorstellen dat ik 's avonds erg moe 
was. 

'Ik woonde bij mijn zuster, ongeveer vijf kilometer van mijn werk. De 
tram kostte tien cent. Ik liep die afstand om per dag twintig cent te 
kunnen uitsparen. Ik wilde erg graag gaan studeren en door te gaan 
lopen kwam dat doel een beetje dichterbij (...). [Door opoffering] kon 
ik genoeg sparen om terug te kunnen naar Arizona en daar aan de 
University of Arizona te gaan studeren.' ('Decisions: Why It's Impor-
tant te Make Some Now', New Era, april 1971, blz. 2-3.) 

Tot slot 
Ouderling O. Leslie Stone heeft gezegd: 'Allemaal moeten we voortdurend 
onze vooruitgang evalueren. Om rechtschapen te leven en de doelen van 
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Zelfbeheersing ontwikkelen 

• Lees Alma 37:32-37. Wat staat er in deze tekst over zelfbeheersing? 
(We moeten een grote hekel hebben aan zonde en ongerechtigheid, 
we moeten ons bekeren, geloof hebben in Christus, nederig zijn, 
moeite doen om elke verleiding te weerstaan, nooit ophouden goede 
werken te doen, wijsheid opdoen, Gods geboden onderhouden, 
bidden, en bij alles wat we doen de Heer raadplegen.) 

Zelfbeheersing ontwikkelen is een levensproces. Het vereist zelfkennis 
en kennis van evangeliebeginselen. Het betekent dat we doelen moeten 
stellen om die beginselen na te leven en dat we op de Heer moeten 
vertrouwen voor kracht en steun als we ons best doen om die doelen 
te bereiken. 

• Zet het volgende op het bord, of maak er een poster van: 

Hoe zelfbeheersing te ontwikkelen 

1. Ken uzelf. 
2. Stel rechtschapen doelen. 
3. Vertrouw op de Heer door gebed en 

schriftstudie. 

Ken uzelf 
Als we ervaring opdoen en meer over het evangelie te weten komen, 
worden we ons bewust van onze sterke en zwakke punten. Met dat 
besef groeit het verlangen om verkeerde gewoonten en gedachten te 
overwinnen, en de motivatie om sterke eigenschappen die we al heb-
ben, te verbeteren. 

President David O. McKay heeft gezegd dat we ons moeten ontdoen 
van een aantal verkeerde eigenschappen, zoals jaloezie, haat, afgunst 
en vijandigheid. Daarover zegt hij: 'Al die kwade invloeden moeten we 
overwinnen door ze te onderdrukken. Daarbij speelt zelfbeheersing een 
rol. Onderdruk die boosheid! Onderdruk die jaloezie en die afgunst! 
Die schaden de geest.' (Gospel Ideals, blz. 356.) 

Die gevoelens overwinnen is niet gemakkelijk. Het vergt tijd om te ver-
anderen; maar als we ons ervoor inspannen en op de hulp van hemelse 
Vader vertrouwen, ontwikkelen we het geduld en de moed om het 
kwaad in ons te overwinnen. 
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Rechtvaardige doelen 
Een goede manier om zelfbeheersing te ontwikkelen, is doelen stellen 
en die bereiken. Als we een vastomlijnd doel voor ogen hebben en 
eraan werken om ons doel te bereiken, zullen we zelfbeheersing ont-
wikkelen. Dat proces vraagt doorzettingsvermogen, maar de Heer 
heeft ons echter verteld dat we onze rechtschapen levenswijze tot het 
einde moeten volhouden om het doel, verhoging of eeuwig leven, 
te bereiken. (Zie LV 14:7.) 

• Vraag de broeders erover na te denken aan welk doel ze op het 
moment werken. 

Vertrouw op de Heer door gebed en schriftstudie 
Het vereist geloof in Jezus Christus om onze verleidingen te overwin-
nen en ons eeuwig doel te bereiken. Door regelmatig bidden en schrift-
studie wordt dat geloof groter en krijgen wij de kracht om onze proble-
men op te lossen. Bovendien is het leven van de dienstknechten des 
Heren dat in de Schriften wordt beschreven, een voorbeeld voor ons: 
We gaan erdoor beseffen dat anderen zelfbeheersing hebben ontwik-
keld en dat wij dat dus ook kunnen. 

• Laat broeders vertellen hoe zij door de Schriften te lezen en door 
gebed zelfbeheersing hebben ontwikkeld. 

Kinderen helpen om zelfbeheersing te ontwikkelen 

• Toon visueel hulpmiddel 18-a: 'Verstandige ouders brengen hun 
kinderen zelfbeheersing bij'. 

Ons gezin moet een plaats zijn waar onze kinderen zelfbeheersing kun-
nen ontwikkelen. De volgende vier beginselen kunnen een hulpmiddel 
zijn om onze kinderen zelfbeheersing te leren. 

• Toon een poster met de volgende lijst, of verwijs naar informatie 
op het bord: 

Hoe kinderen zelfbeheersing bij te brengen 

1. Stel regels vast 
2. Leer uw kinderen hoe ze de 

evangeliebeginselen kunnen toepassen 
3. Geef uw kinderen een taak 
4. Breng uw kinderen met liefde 

zelfdiscipline bij 
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Vroegtijdig regels vastleggen en daaraan vasthouden 
President McKay heeft gezegd dat een kind al vroeg moet leren 
gehoorzamen. Als ouders daar niet voor zorgen, kunnen ze daar later 
wel eens grote moeite mee hebben. Hij heeft met nadruk gezegd dat 
het kind zich vrij moet ontwikkelen; maar als het de vastgestelde regels 
overtreedt, moeten wij het liefdevol maar vastberaden terechtwijzen. 
(Zie Stepping Stones to an Abundant Life, blz. 38.) 

President N. Eldon Tanner heeft ook gesproken over het belang van 
onderwijs aan jonge kinderen: 'Bij ons onderwijs [aan onze kinderen] 
behoort het tot onze taak ze discipline bij te brengen en erop toe te zien 
dat ze het goede doen. Als een kind er smerig uitziet, wachten we 
niet met onze beslissing of hij zich moet wassen, tot hij groot geworden 
is. We wachten niet met onze beslissing of hij een medicijn moet slikken 
als hij ziek is, evenmin of hij naar school of naar de kerk gaat.' (Seek Ye 
First The Kingdom of God, onder redactie van LaRue Sneff [1973], blz. 87.) 

Leer de kinderen de evangeliebeginselen 
President Tanner heeft gezegd: 'Ouders behoren hun kinderen ook al 
vroeg te leren hoe heerlijk het is dat ze geestkinderen van God zijn 
en dat ze hier en in het eeuwig leven hierna alleen gelukkig kunnen 
worden als ze de leringen van Jezus Christus navolgen. Kinderen 
moeten leren dat Satan werkelijk bestaat en dat hij alle mogelijke mid-
delen zal gebruiken om ze verkeerde dingen te laten doen, om ze 
te misleiden, ze tot zijn gevangenen maken en ze af te houden van het 
grote geluk en de verhoging die hun anders ten deel zou vallen.' 
(Seek Ye First The Kingdom of God, blz. 87.) 

Als we onze kinderen evangeliebeginselen willen leren, moeten we 
onze kinderen ook een goed voorbeeld geven om te volgen. 

Geef kinderen een taak 
Ouderling L. Tom Perry heeft gezegd: 'We moeten (...) zeker weten dat 
ons onderricht adequaat is en dat we onze kinderen geloof en vertrou-
wen in de Heer hebben bijgebracht. We moeten zeker weten dat we ze 
goed hebben opgevoed, en als ze geestelijk volwassen worden, moeten 
we ze de kans geven uiting te geven aan de kracht die in hen groeit. 
We moeten in ze geloven, ze vertrouwen en ze verantwoording laten 
dragen.' (Conference Report, Sao Paulo Area Conference 1975, blz. 12.) 

We kunnen kinderen op veel manieren verantwoordelijkheid bijbren-
gen. Ouderling F. Enzio Busche heeft een voorbeeld gegeven: 

'Wij proberen onze kinderen zelfrespect bij te brengen (. . .) en laten het 
oordeel over zichzelf meestal aan henzelf over. Wij hebben gemerkt dat 
iemand die een kind altijd op zijn fouten wijst, niet zo'n goede opvoe-
der is (.. .) als iemand die zorgt dat een kind zelf ontdekt dat het ver-
keerd handelt. Als een kind zelf begrijpt dat het een fout maakt, heeft 
het de eerste stap naar verandering al gezet. 

168 



Les 13 

'Ik herinner me nog hoe we onze zoon, nadat die een fout had begaan, 
zijn eigen straf lieten bepalen. Hij besloot dat hij een maand lang geen 
televisie mocht kijken. We vonden dat eigenlijk een te zware straf, maar 
we waren erg blij toen we van zijn oma hoorden dat hij bij haar had 
volgehouden dat ze er verkeerd aan deed hem aan te moedigen naar 
een bepaald televisieprogramma te kijken, al zouden zijn ouders dat 
nooit te weten komen. Volgens mij bestaat er voor ouders geen grotere 
vreugde dan wanneer ze zien dat een kind zich in een moeilijke situatie 
goed weet te gedragen.' (F. Enzio Busche, 'Provoke Not Your Children', 
Ensign, maart 1976, blz. 42.) 

• Wat deed broeder Busche om zijn kinderen zelfbeheersing aan te 
leren? (Hij bracht ze zelfrespect bij door ze hun eigen fouten te laten 
ontdekken. Hij moedigde ze aan zichzelf te besturen.) 

Voor we onze kinderen verantwoording voor iets geven, moeten we er 
als ouders zeker van zijn dat ze er klaar voor zijn. President Tanner 
heeft gezegd: 'Kinderen leren niet uit zichzelf goed van kwaad onder-
scheiden. De ouders moeten bepalen of het kind er klaar voor is verant-
woording te dragen, goede beslissingen te nemen, alternatieven te 
overwegen en de resultaten hiervan [te ondervinden].' (Seek Ye First 
The Kingdom of God, blz. 87.) 

Discipline gepaard met liefde 
Als we onze kinderen discipline bijbrengen, moeten we dat ondubbel-
zinnig doen, maar zonder wreedheid. We moeten onze verwachtingen 
duidelijk formuleren en gepaste straf geven. Na een strafmaatregel 
moeten we ze des te meer onze liefde laten blijken. 

• Lees LV 121:43-44. Waarom moeten we kinderen meer liefde geven 
als we hen gestraft hebben? (Zodat ze begrijpen dat we van hen hou-
den en dat we hen straffen voor hun eigen welzijn, en zodat ze niet 
denken dat we hun vijand zijn.) 

• Bespreek de volgende voorbeelden met de broeders. Vertel met 
nadruk dat de oplossingen zelfbeheersing vereisen. In plaats van de 
gegeven voorbeelden kunt u ook voorbeelden van de broeders vra-
gen in plaats van deze voorbeelden op te sommen. 

1. Bastiaan en Marianne hebben drie tieners die steeds bekvechten en 
ruzie maken. Hoe kunnen zij hun kinderen laten ophouden met 
ruziemaken en ze zelfbeheersing te leren ontwikkelen? 

2. Juriaan en Ilse willen graag elke dag gezinsgebed houden. Maar 
door werk, schooltijden en andere verplichtingen komen ze er niet 
aan toe. De gezinsleden vinden dat het belangrijk is samen te komen 
voor gebed. Wat kunnen Juriaan en Ilse eraan doen om te zorgen dat 
het gezinde discipline opbrengt om gezinsgebed te houden? 
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3. De familie Unga erkent de noodzaak om tiende te betalen, maar de 
gezinsleden merken dat ze nooit genoeg geld hebben om hun andere 
zaken te bekostigen. Toch is er kennelijk altijd wel genoeg geld voor 
een dagje uit, nieuwe kleren en spullen die niet echt nodig zijn maar 
die ze wel graag willen hebben. Hoe kunnen deze gezinsleden zelf-
beheersing ontwikkelen om tiende te betalen? 

• Hoe gaat iemand die zichzelf heeft leren beheersen om met andere 
gezinsleden? 

Tot slot 
Gebruik makend van onze door God gegeven keuzevrijheid en door 
ijverig werken, moeten ook wij zelfbeheersing ontwikkelen, als we ons-
zelf en ons gezin willen voorbereiden op de moeilijkheden in de 
wereld. Als we bij onze Vader in de hemel willen terugkeren, moeten 
we ons voorbereiden en de juiste keuzen te doen en onze begeerten 
en emoties in bedwang te houden. 

• Geef uw getuigenis dat onze gezinsleden veel problemen in 
hun leven de baas kunnen worden als ze bewust zelfbeheersing 
ontwikkelen. 

• Zing lofzang 162, 'Kies toch goed'. 

Kies toch goed 
Kies toch goed als u voor een keus gesteld wordt. 
Tot het goede leidt de Heil'ge Geest; 
en zijn licht zal bestendig op u schijnen 
als uw hart naar het goede streeft. 

[Refrein] Kies toch goed! Kies toch goed! 
Bid steeds om wijsheid van de Heer. 
Kies toch goed, zoals 't moet, 
en God behoedt u immermeer. 

Kies toch goed; en laat nimmer u verleiden 
tot de zonde door de boze macht. 
Elke vraag heeft een keerzij, wees verstandig! 
Geef gehoor aan Gods fluist'ring zacht. 

[Refrein] 

Kies toch goed! In de waarheid vindt u vrede. 
Kies toch goed! Uw ziel blijft immer rein. 
Kies toch goed in uw denken en uw hand'len, 
laat de hemel uw reisdoel zijn. 

[Refrein] 
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Opdracht 
Kies een probleem waarmee u of uw gezin te kampen heeft. Volg de 
in de les aangegeven richtlijnen om dat probleem de baas te worden. 
Zoek in de Schriften naar passende voorbeelden om zelfdiscipline te 
ontwikkelen. 

Aanvullende teksten 

• Spreuken 25:28 (wees meester over uw eigen geest) 

• Jakobus 1:26 (houd uw fong in toom) 

• Alma 38 (Alma's raadgevingen aan Shiblon om lankmoedig te zijn en 
zichzelf te beheersen) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Bestudeer hoofdstuk 4 van Evangeliebeginselen: 'Keuzevrijheid'. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

3. Tref voorbereidingen om aan het eind van de les met de broeders 
'Kies toch goed' te zingen, of de woorden op te lezen. (Lofzang 162; 
visueel hulpmiddel 18-b.) 

4. Wees bereid te getuigen dat als de leden van het gezin bewust aan 
hun zelfbeheersing werken, ze veel persoonlijke problemen kunnen 
oplossen. 

5. Vraag broeders om enkele door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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ONZE TALENTEN 
ONTWIKKELEN 

Doel: ons motiveren onze talenten te ontwikkelen en ook onze gezins-
leden daartoe te inspireren. 

Inleiding 
Onze hemelse Vader heeft iedereen talenten gegeven en Hij wil dat wij 
daar gebruik van maken. In een gelijkenis die in het evangelie van 
Matteüs is opgetekend, vertelt de Heer over een man die een lange reis 
ging ondernemen. Voor zijn vertrek riep hij zijn dienstknechten bij zich 
en vertrouwde hun zijn goederen toe. De ene dienstknecht gaf hij vijf 
talenten (in deze gelijkenis wordt met talenten geld bedoeld); de andere 
gaf hij er twee en de derde één. Elk kreeg talenten volgens zijn moge-
lijkheden. 

Tijdens de afwezigheid van de meester gebruikte de dienstknecht de 
vijf talenten en verdiende er vijf bij. Ook de dienstknecht met de twee 
talenten maakte er gebruik van en verdiende er twee bij. Maar de 
dienstknecht met het ene talent stopte het in de grond. 

Toen de meester later terugkwam, vroeg hij zijn dienstknechten wat 
ze met hun talenten hadden gedaan. Tegen de dienstknechten die hun 
talenten hadden verdubbeld, zei hij: 'Wel gedaan, gij goede en ge-
trouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u 
stellen; ga in tot het feest van uw Heer' (Matteüs 25:21). Maar de mees-
ter noemde de dienstknecht die zijn talent verstopt had 'slecht en lui'. 
Hij zei dat hij dat ene talent van hem zou afnemen en het zou geven 
aan de dienstknecht met de tien talenten. (Zie Matteüs 25:14-30.) 

De Heer vertelde deze gelijkenis om aan te geven hoe belangrijk het is 
om onze talenten verstandig te gebruiken. Van de man met veel talen-
ten werd meer verwacht dan van degene die er minder had, maar van 
iedereen werd verwacht dat hij de talenten die hij had zou vermeerde-
ren. Zelfs van de man met één talent werd verwacht dat hij er verstan-
dig gebruik van zou maken. 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'God heeft ons echter talen-
ten en tijd geschonken en ons begiftigd met sluimerende vermogens 
en gelegenheden om die gaven in zijn dienst te gebruiken en te ont-
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wikkelen. Hij verwacht dan ook heel wat van ons, zijn bevoorrechte 
kinderen.' (Het wonder der vergeving, blz. 110.) 

Iedereen heeft talenten 
Wij zijn allemaal gezegend met talenten van God. De talenten die wij 
hebben gekregen kunnen persoonlijk, artistiek of creatief zijn. Wij beho-
ren deze gaven te gebruiken om anderen te dienen en vreugde in ons 
leven te brengen. 

• Laat een groot blad met de volgende lijst zien of schrijf die op het 
bord. Vraag de broeders om hun talenten te identificeren en te over-
denken (die talenten hoeven niet opgeschreven te worden). 

Persoonlijke talenten Artistiek en creatief 
Zelfbeheersing hebben Zingen 

Geduldig zijn Schilderen 

Moed hebben Hout bewerken 

Vriendelijk zijn Pottenbakken 

Gevoel voor humor hebben Beeldhouwen 

Goed kunnen luisteren Bakken 

Gemakkelijk kunnen vergeven Tuinieren 

Anderen vertrouwen geven Schrijven 

Geloof hebben Liederen componeren 

Van anderen houden Dansen 

Een sterk getuigenis hebben Verhalen vertellen 

Actief zijn in de kerk Acteren 

De leiders van de kerk steunen Een muziekinstrument bespelen 

Het goede in anderen zien Atletisch zijn 

Opgewekt zijn Naaien 

Weven 

De Heer heeft tegen Joseph Smith gezegd: 

'Want allen wordt niet iedere gave geschonken; want er zijn vele gaven, 
en een ieder wordt door de Geest Gods een gave geschonken. 

'Aan sommigen wordt de ene gegeven, en aan sommigen een andere, 
opdat allen erdoor mogen worden gebaat' (LV 46:11-12). 
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Deze tekst slaat op geestelijke gaven die de Heer ons heeft gegeven. Hij 
geeft aan dat we allemaal talenten hebben gekregen om anderen te hel-
pen en onszelf te verbeteren. Een lid van de kerk heeft uitgelegd: 

'Onze grootste mogelijkheid voor uitbreiding en ontwikkeling zit in het 
gebied van onze talenten, onze deugd en onze vaardigheden (...). 

'Als je een sterke rug wilt hebben, is een grote last dragen het enige 
wat je moet doen. Op dezelfde wijze breiden we ons aantal eigen vaar-
digheden in bijna elke dimensie uit.' (Sterling W. Sill, 'A Hundred-
Hundred Marriage', Ensign, maart 1971, blz. 34.) 

Onze talenten ontdekken 
De apostel Paulus heeft tegen zijn jonge vriend, Timoteüs, gezegd: 
'Veronachtzaam de gave in u niet' (1 Timoteüs 4:14). Wij behoren ook 
Paulus' advies te volgen, maar als we onze talenten willen ontwik-
kelen, moeten we eerst ontdekken wat ze zijn. 

Om onze talenten te ontdekken moeten we onze hemelse Vader vragen 
om zijn leiding om onze talenten te kunnen ontdekken. 

Ten tweede behoren wij een patriarchale zegen te ontvangen, (zie Pries-
terschapsplichten en zegeningen, A, les 10, 'Patriarchen en patriarchale ze-
gens'.) In deze zegens worden vaak speciale gaven geopenbaard. Presi-
dent Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Wij hopen ten stelligste dat 
iedereen (...) de kans zal worden gegeven een patriarchale zegen te 
ontvangen.' (Church News, 8 oktober 1977, blz. 3.) Hoewel alleen een 
georganiseerde ring een patriarchen heeft, kan een lid in een ontwikke-
lingsgebied van de kerk, als hij het waardig is, zijn patriarchale zegen 
ontvangen van de patriarch in de dichtstbijzijnde ring. 

Ten derde kunnen andere mensen ons helpen onze talenten te herken-
nen. Uit het volgende verhaal, verteld door ouderling Franklin D. 
Richards, wordt duidelijk hoe president Spencer W. Kimball iemand 
op een van zijn talenten heeft gewezen: 

'Enkele jaren geleden waren president Kimball en ik op een zondag in 
Cuzco (Peru) en woonden daar de zondagsschool van de gemeente bij. 
Een jonge zendeling uit Noord-Amerika speelde piano. Na de dienst 
vroeg president Kimball of iemand van de leden piano kon spelen. 
De gemeentepresident vertelde hem dat één van zijn raadgevers twee 
lofzangen kon spelen. Toen vroeg president Kimball of die broeder die 
twee lofzangen wilde spelen in de avondmaalsdienst en dat deed hij. 
Na afloop vroeg president Kimball hem of hij zijn muzikale talent 
wilde blijven ontwikkelen en in alle bijeenkomsten piano wilde spelen.' 
(Conference Report, gebiedsconferentie in Sao Paolo in 1975, blz. 24.) 

De man in dit verhaal had zich waarschijnlijk nooit gerealiseerd dat hij 
zijn talent had. Iemand moest hem erop wijzen voordat hij het begon te 
ontwikkelen. 
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Een vierde manier waarop we onze talenten kunnen ontdekken is door 
dienstbaarheid in de kerk. Als we de Heer om leiding vragen in onze 
roeping, zal Hij ons helpen de talenten te ontdekken die we nodig heb-
ben om onze taak te vervullen. Ouderling Franklin D. Richards heeft 
gezegd: 'Vaak zijn mensen die gevraagd worden voor een functie in de 
kerk, geneigd te zeggen: "O, dat kan ik niet. Ik heb niet zoveel ervaring 
of opleiding als iemand anders die dat heeft gedaan." Maar door 
geloof en studie, werk en gebed, zal de Heer ons in staat stellen dingen 
te bewerkstelligen die wij niet voor mogelijk hebben gehouden.' 
(Conference Report, Sao Paolo Area Conference,1975, blz. 23.) 

• Zijn er nog andere manieren waarop we onze talenten kunnen 
ontdekken? 

Onze talenten ontwikkelen 
Als we eenmaal onze talenten hebben ontdekt, is het onze taak ze te 
ontwikkelen en te gebruiken. Dit kan veel werk en oefening vereisen. 
Soms kijken we naar anderen en denken dat ze niet veel moeite voor 
hun talenten hebben gedaan. We realiseren ons dan niet dat mensen 
talenten vaak met veel moeite ontwikkeld hebben. 

Iemand die hard gewerkt heeft aan de ontwikkeling van zijn talenten, 
was president Heber J. Grant. Hij heeft gezegd: 

'Ik kon een bal niet eens van het ene honk naar het andere gooien; (...) 
ik had niet de kracht om te rennen of goed te slaan. Als ik de bal had, 
riepen de andere jongens meestal: "Hierheen, kleintje!" Ze staken zo 
erg de draak met me dat ik me heilig voornam dat ik ooit honkbal zou 
spelen in het team dat kampioen van Utah zou worden. (...) 

'Ik spaarde een dollar bij elkaar die ik investeerde in een honkbal, en ik 
gooide de bal urenlang tegen de schuur van bisschop Edwin D. Woolley. 
(...) Vaak deed mijn arm zoveel pijn dat ik 's nachts nauwelijks 
kon slapen. Maar ik bleef oefenen en uiteindelijk kon ik in het tweede 
[team]van onze club spelen. Vervolgens ging ik bij een betere club en 
uiteindelijk speelde ik [in het eerste team] dat de kampioen werd van 
het hele gebied. Daardoor had ik mijn belofte aan mezelf gestand 
gedaan en toen stopte ik met honkbal spelen.' ('Work, and Keep Your 
Promises', Improvement Era, januari 1900, blz. 196.) 

President Grant werkte ook aan zijn talent voor schoonschrijven. Hij 
had zich voorgenomen op een goede dag boekhouder te worden op de 
bank van Wells Fargo en Co. Een goede boekhouder moest mooi kun-
nen schrijven; dus ging hij daaraan werken. Iemand heeft over hem 
geschreven: 'In het begin was zijn handschrift zo slecht dat een van de 
twee van zijn vrienden die het zagen, tegen de ander zei: "Wat een 
hanenpoten." "Nee," zei de ander, "het lijkt wel of de bliksem in de 
inktpot is geslagen." Dat was Hebers eer te na. Hij sloeg met zijn vuist 
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op zijn lessenaar en zei: "Er komt een dag dat ik jullie een lesje kan 
leren in schoonschrijven." En dat is gebeurd.' (Bryant S. Hinckley, Heber 
J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader [1951], blz. 39.) 

President Grant zei altijd: 'Oefening baart kunst; datgene waarin we 
volharden, gaat ons steeds gemakkelijker af, niet omdat de aard van de 
zaak anders is geworden, maar omdat ons vermogen om het te doen 
toegenomen is.' (Conference Report, april 1901, blz. 63.) 

Onze talenten ontwikkelen kan ook betekenen dat we de angst moeten 
overwinnen om ze te gebruiken. De Heer heeft gezegd: 'Doch met 
enkelen ben Ik niet tevreden, want (...) uit vrees voor de mensen ver-
bergen zij het talent dat Ik hun heb gegeven. (...) En indien zij Mij 
niet getrouwer zijn, zal het geschieden dat zelfs hetgeen zij hebben, zal 
worden weggenomen' (LV 60:2-3). 

Onze angst overwinnen is nooit gemakkelijk, maar de Heer heeft ons 
raad gegeven die kan helpen: 'Wanneer gij zijt voorbereid, zult gij niet 
vrezen.' (LV 38:30). Als we zijn voorbereid, voelen we ons gewoonlijk 
vol zelfvertrouwen dat we kunnen doen waar we ons op hebben voor-
bereid. Zulk zelfvertrouwen overwint angst. 

Voorbereiding komt voort uit studie en oefening. Ons wordt aangera-
den 'wetenschap [te zoeken], ja, door studie alsmede door geloof' 
(LV 88:118). Als onze wil sterk is, kunnen zwakke talenten sterker 
worden door studie, oefening en training. 

Als we onze talenten niet ontwikkelen die de Heer ons heeft gegeven, 
zullen ze van ons worden weggenomen. Een lid van de kerk heeft uit-
gelegd : 'De Heer geeft ons onze [talenten en vaardigheden] op uitleen-
basis, waarbij Hij alles terugneemt dat niet wordt gebruikt. Dit is te 
vergelijken met de kinderen van Israël in de woestijn, die Hij manna 
gaf. Iedere dag bedekte een overvloed aan manna de grond, en het volk 
verzamelde zoveel als het verlangde, maar wat niet gebruikt werd, 
bedierf. Zo is het ook met onze vaardigheden. De meesten van ons krij-
gen nooit een sterke rug of hebben geen grote geest omdat de lasten die 
we hun hebben gegeven, nooit zwaar genoeg zijn geweest. Al ons ver-
mogen dat niet wordt gebruikt, gaat verloren.' (Sterling W. Sill, Ensign, 
maart 1971, blz. 35.) 

• Laat de broeder die u daartoe opdracht heeft gegeven, vertellen hoe 
hij een talent ontdekt en ontwikkeld heeft. 

Onze gezinsleden helpen bij de ontwikkeling van hun talenten 

• Toon visueel hulpmiddel 19-a: 'Ouders behoren de talenten van hun 
kinderen stimuleren'. 

We moeten onze gezinsleden hun talenten helpen ontdekken en ont-
wikkelen, en ze leren die talenten te gebruiken om de Heer te dienen. 
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Hieronder worden een aantal manieren genoemd waarop wij onze 
gezinsleden kunnen helpen hun talenten te ontwikkelen: 

• Toon een poster van de volgende lijst, of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

Gezinsleden helpen bij de ontwikkeling 
van hun talenten 

1. Moedig ieder gezinslid aan een vaderszegen 
of een priesterschapszegen te ontvangen. 

2. Ontwikkel goede opvattingen over talenten 
in het gezin. 

3. Help gezinsleden talenten kiezen om te 
ontwikkelen. 

4. Moedig gezinsleden aan te bidden om 
kracht, moed en inspiratie om hun talenten 
te ontwikkelen. 

Moedig ieder gezinslid aan een vaderszegen of een priesterschapszegen 
te ontvangen 

• Toon visueel hulpmiddel 2-c: 'Alle gezinsleden kunnen priester-
schapszegens ontvangen', of visueel hulpmiddel 12-a: 'Een vaderlijke 
zegen kan de gezinsleden sterken'. 

Vaders kunnen de leden van hun gezin een zegen geven opdat ze het 
verlangen en de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 
Als iemand geen vaderlijke zegen kan ontvangen, mag hij of zij voor 
dat doel een priesterschapszegen ontvangen van een huisonderwijzer 
of een andere priesterschapsleider. 

Ontwikkel goede opvattingen over talenten in het gezin 
We moeten onderwijzen en door ons voorbeeld laten zien dat het goed 
is om talenten te ontwikkelen. Ook moeten we onze gezinsleden prijzen 
als ze iets presteren, en ze troosten als iets niet lukt. We moeten hen 
nooit kritiek geven. 

Help gezinsleden talenten kiezen om te ontwikkelen 
Stel samen met uw gezinsleden een effectief programma op voor het 
ontwikkelen van talenten, en gun ze daarna de tijd om zich in deze 
talenten te oefenen en ze te laten zien. Een goede gelegenheid om talen-
ten te laten zien is de gezinsavond. 
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Moedig gezinsleden aan te bidden om kracht, moed en inspiratie om 
hun talenten te ontwikkelen 
Als we in ons gezinsgebed de Heer vragen of Hij de gezinsleden wil 
helpen bij het ontwikkelen van hun talenten, zullen zij geïnspireerd 
worden om zelf ook om die zegeningen te bidden. 

Tot slot 
God heeft ieder van ons gaven gegeven. Uit dankbaarheid en omdat 
ons dat geboden is, moeten we die gaven ontdekken en tot ontwikke-
ling brengen, en in gedachte houden: 'Gij [moet] ernstig naar de beste 
gaven streven, en steeds bedenken, waarvoor ze worden gegeven. 
Want voorwaar zeg Ik u, dat ze worden gegeven ten bate van hen, die 
Mij liefhebben en al Mijn geboden onderhouden, en van hem, die dit 
tracht te doen' (LV 46:8-9). 

Opdracht 
Ontwikkel goede opvattingen over talenten in het gezin. Maak een plan 
om een van uw talenten te ontwikkelen. Als u een vader bent die het 
Melchizedeks priesterschap draagt, geeft u ieder gezinslid een zegen 
om hem zijn of haar persoonlijke talenten te laten ontdekken. Help de 
gezinsleden dan bij het kiezen van enkele talenten die ze graag zouden 
ontwikkelen. Spoor hen aan om te bidden om sterkte, moed en inspira-
tie bij het ontwikkelen van hun talenten. 

Aanvullende teksten 

• Lucas 12:47-48 (van wie veel heeft gekregen, wordt veel vereist) 

• Ether 12:35 (talenten worden weggenomen als we anderen er geen 
deelgenoot van maken) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Lees hoofdstuk 34 van Evangeliebeginselen: 'Onze talenten 
ontwikkelen'. 

2. Laat een broeder zich voorbereiden om te vertellen hoe hij een van 
zijn talenten herkend en ontwikkeld heeft. 

3. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

4. Vraag broeders om enkele door u uitgekozen verhalen, teksten 
of citaten voor te lezen. 

179 



LEREN 
LEIDINGGEVEN 

Doel: inzicht krijgen in de fundamentele beginselen van leiderschap. 

Inleiding 

• Wat is leiderschap? (De vaardigheid om anderen te leiden) 

De kerk heeft behoefte aan goede leiders - mannen en vrouwen die 
de zorg op zich kunnen nemen voor haar snel groeiend ledental, de 
zakelijke belangen kunnen behartigen en de orde kunnen handhaven 
in de kerk die door de Heer is gesticht, anderen de geboden kunnen 
helpen naleven en in de hele wereld pal staan voor de zaak van de 
waarheid. 

Kerkleiders die proberen de wereld te verbeteren door de evangelie-
beginselen na te leven en erin te onderwijzen, hebben recht op kennis 
en inspiratie. Als we door zulke leiders worden geleid, worden ons 
gezin, onze gemeenschap en ons land sterker. Als priesterschapsdra-
gers hebben we de plicht ons voor te bereiden om een geïnspireerd 
leider te worden, want ons leiderschap kan invloed hebben op het 
leven van andere mensen. 

Bisschop Victor L. Brown heeft verteld hoe dankbaar hij de leiders uit 
zijn jeugd is. Hij heeft gezegd: 

'Ik kan me nog goed herinneren hoe fijn ik het vond om als diaken in 
wijk 2 van Cardston in de ring Alberta (Canada) het avondmaal te 
mogen ronddienen. (...) 

'Ik weet nog dat ik het een grote eer vond een aandeel te hebben in 
zo'n heilige dienst. Ik herinner me nog goed dat mijn ouders mij 
leerden dat mijn handen en mijn hart schoon en zuiver moesten zijn 
zodat ik het waardig was aan die verordening deel te nemen. 

'De grootste les heb ik geleerd door het voorbeeld van mijn vader 
en mijn moeder. Het belangrijkste op één na was het voorbeeld van 
de adviseur van mijn diakenenquorum, die ook mijn hopman was. 
[Hij] was de personificatie van wat een leider van jongens moet zijn. 
Iedere jongen voelde zijn grote liefde. Zijn invloed beperkte zich 
niet tot de zondagochtend of de dinsdagavond; je voelde die de hele 
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week. Ik zal de adviseur van mijn diakenenquorum altijd dankbaar 
blijven voor de levenslessen die hij mij als twaalfjarige diaken heeft 
geleerd, lessen waarvan ik tot op de dag van vandaag nog steeds 
profiteer.' ('The Aaronic Priesthood - A Sure Foundation', Ensign, 
juli 1972, blz. 89-90.) 

• Voor welke leiders was bisschop Brown dankbaar? Waarom waren ze 
goede leiders? 

• Denk na over de volgende vragen: Wat doe ik om me voor te berei-
den op een leidinggevende roeping? Wat voor soort leider ben ik nu? 
Welke invloed heb ik op anderen? 

Wat is een leider? 

• Toon visueel hulpmiddel 20-a: 'Net als een echte herder toont een 
leider anderen de weg, terwijl hij hen inspireert hem te volgen'. 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: 'Het huis van Israël is de 
uitverkoren schaapskudde van de Heer, en degenen die zijn aangewe-
zen om voor die schapen zorg te dragen, zijn de schaapherders van de 
Heer. Dus iedereen die in de kerk werkzaam is in een functie waarin 
hij verantwoording draagt voor het geestelijk of materieel welzijn van 
wie dan ook van de kinderen van de Heer, is een herder voor die scha-
pen. De Heer houdt zijn herders verantwoordelijk voor de veiligheid 
(het heil) van zijn schapen. (Ezechiël 34.)' (Mormon Doctrine, blz. 710.) 

Een echte herder leidt zijn schapen. Hij gaat voor hen uit en geeft aan-
wijzingen. Ze kennen zijn stem en volgen hem. Hij kent ze allemaal en 
heeft ze allemaal lief. Hij let op naderend gevaar en is bereid zijn leven 
voor zijn schapen te riskeren. (Zie James E. Talmage, Jezus de Christus, 
blz. 417.) 

Net als een echte herder inspireert een leider anderen om hem te vol-
gen en hun eigen plichten na te komen. Hij toont ze de weg door de 
beginselen na te leven die hij onderwijst, en door begrip voor en hande-
ling naar de noden van anderen. Een leider herkent problemen en lost 
ze op, stelt en bereikt doelen en evalueert zijn eigen handelen en dat 
van degenen die hem volgen en verbetert dat. 

President Harold B. Lee heeft uitgelegd wat echt leiderschap is. Over 
het moment waarop hij president van de kerk werd, heeft president 
Lee gezegd: 'Op de een of andere manier werd me gewoon ingegeven 
dat het enige echte verslag dat ooit van mijn nieuwe roeping gemaakt 
zal worden, het verslag zal zijn dat ik geschreven heb in het hart van 
hen [met] wie ik heb gediend en gearbeid, binnen en buiten de kerk.' 
('May the Kingdom of God Go Forth', Ensign, januari 1973, blz. 24.) 

Kwaliteiten van een goede leider 

In de Schriften heeft de Heer geopenbaard welke kwaliteiten iemand 
tot een goede leider maken. 
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• Laat een broeder Leer en Verbonden 121:41-45 voorlezen. Welke lei-
derskwaliteiten noemt de Heer in deze tekst? (Schrijf de antwoorden 
op het bord.) 

Zoals de Heer in deze tekst heeft aangegeven, moeten leiders de 
volgende kwaliteiten hebben: 

Overredingskracht 
Overreden is proberen iemand ergens van te overtuigen. Overreden 
is het tegenovergestelde van commanderen of dwingen. Een priester-
schapsleider gebruikte overreding om zijn huisonderwijzer zijn taak 
helpen vervullen: de leider kwam de huisonderwijzer tegen en legde 
de leider kalm uit dat er vijf gezinnen volledig van enige communicatie 
met de bisschop waren verstoken als de huisonderwijzer zijn taak niet 
vervulde. Hij zei tegen de broeder dat er, als hij zijn opdracht niet wilde 
uitvoeren, iemand anders kon worden gevraagd hem te vervangen. 
Maar de leider zei nadrukkelijk dat hij graag zou willen dat die broeder 
zijn opdracht uitvoerde. De huisonderwijzer reageerde positief op zijn 
overreding en ging zijn werk veel beter doen. 

Lankmoedigheid 
Een goede leider kan al zijn opdrachten aan en vertrouwt op de Heer 
voor kracht. Hij is ook geduldig als hij met anderen samenwerkt, vooral 
met leden uit zijn eigen gezin. 

Zachtmoedigheid 
Zachtmoedig zijn is rekening houden met anderen en voorzichtig 
omgaan met andermans gevoelens. Het is liefde. 

Ootmoed 
Ootmoedig zijn is bereid zijn om te leren en geduldig zijn. Ootmoedig 
zijn degenen die willen leren en om Gods hulp vragen. Door deze 
ootmoed houden anderen van hen en waarderen hen. 

Ongeveinsde liefde 
Ongeveinsde liefde is oprechte liefde. Het is oprechte zorg voor ande-
ren, die tot uitdrukking komt in uitspraken en handelingen die tonen: 
'Ik heb echt met je te doen.' 'Ik begrijp je en ik wil je helpen?' 

Vriendelijkheid 
Vriendelijk zijn is oprechte liefde, zorg en respect tonen voor anderen. 
Een vriendelijke leider leert anderen kennen en is gevoelig voor wat ze 
nodig hebben. Hij neemt de tijd om individuen advies te geven. 

Naastenliefde 
Een goede leider moet naastenliefde hebben, de reine liefde van 
Christus, voor alle mensen. Die liefde betekent zelfopoffering voor het 
welzijn van anderen. 
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• Laat een broeder Moroni 7:44-48 voorlezen. 

Een vader die zijn zonen leerde hoe ze een goede leider konden wor-
den, heeft eens gezegd: 'Leer leidinggeven van de profeten en van de 
Vredevorst, te beginnen met uzelf. Sta op uw eigen benen. Wees stand-
vastig. Houdt uw hoofd rechtop op als ware zonen van God, want dat 
bent u. Begeef u onder de mensen als bezitter van een macht die de 
uwe overstijgt, die u hebt door het priesterschap. Handel op de goede 
aarde als medewerkers van de Heer om de onsterfelijkheid en het eeu-
wig leven van de mens tot stand te brengen. Blaas niet hoog van de 
toren, (...) maar wees onversaagd, in geloof. Laat u niet misleiden. 
Wandel als leiders met het priesterschap in de regering van God. Wees 
tot helpen bereid, met uw hart vol liefde voor uw medemens. Maar ga 
manmoedig voort in gerechtigheid.' (Wendell J. Ashton, Ensign, juni 
1971, blz. 58.) 

Leiders en hun verantwoordelijkheden 

Om goede leiders te worden, moeten we ook het volgende doen: 

• Schrijf deze eigenschappen op het bord terwijl ze besproken worden. 

Weten wat onze plichten zijn 
De Heer heeft ons als priesterschapsdragers opgedragen ons op de 
hoogte te stellen van de plichten die bij onze roeping horen en die roe-
ping uit te voeren. (Zie LV 107:99.) We kunnen te weten komen wat 
onze plicht is door de Schriften, de richtlijnen, de handboeken en les-
boeken van de kerk te bestuderen. We kunnen spreken met anderen 
die dezelfde functie bekleden of hebben bekleed, als wij. We moeten 
bij al onze leidersvergaderingen en persoonlijke interviews aanwezig 
zijn. We moeten ook bidden en soms vasten om hulp als we ons op de 
hoogte stellen van wat we moeten doen. 

Ons rentmeesterschap waarmaken 
Rentmeesterschap bestaat uit twee delen - bevoegdheid delegeren en 
rekenschap afleggen. 

Bevoegdheid delegeren 
Als leiders moeten we leren bevoegdheid te delegeren. Dat betekent 
iemand onder onze leiding de verantwoording geven voor een 
bepaalde taak en hem dan ook dat werk laten doen. President Harold 
B. Lee heeft gezegd: 'Laat ze doen waartoe ze in staat zijn. U staat op de 
achtergrond en u leert ze hoe ze het moeten doen. Volgens mij ligt 
daarin het geheim van groei, namelijk verantwoording overdragen en 
dan onze mensen voorhouden hoe ze die verantwoording moeten dra-
gen.' (Geciteerd door N. Eldon Tanner, 'Leading As the Savior Led', 
New Era, juni 1977, blz. 6.) 
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Wij, als leiders, zorgen dat degenen die onder onze leiding staan, besef-
fen hoe belangrijk hun roeping is. Leiderschap betekent niet de baas 
spelen; leiderschap betekent opofferen, helpen en aanwijzingen geven; 
het inspireert en bemoedigt degenen die we een taak hebben gegeven. 
(Zie Matteüs 23:11.) 

Rekenschap afleggen 

De Heer heeft gezegd: 'Want door de Here wordt van iedere rentmees-
ter vereist, dat hij zowel gedurende het leven als in de eeuwigheid 
rekenschap geeft van zijn rentmeesterschap' (LV 72:3). Als wij anderen 
taken geven, moeten we de verantwoordelijkheden van de taken duide-
lijk maken en de mensen vrijlaten ze dan naar eigen inzicht te volbren-
gen. Wij moeten echter wel duidelijk een tijd aangeven om verslag van 
de gemaakte vooruitgang uit te brengen. 

Verslag uitbrengen, ofwel rekenschap afleggen, moet altijd plaatsvin-
den ten overstaan van de leider van die persoon. In de kerk gebeurt dat 
door persoonlijke gesprekken. Tijdens zo'n gesprek kunnen de leiders 
raad geven en evalueren hoe de taak vervuld is. Daarbij moet de leider 
echter altijd positief en behulpzaam zijn, en wanneer het gepast is, com-
plimenteus en bemoedigend. 

Dit is de manier waarop we ons rentmeesterschap vervullen: (1) ie-
mand een taak geven; (2) de betrokkene het laten uitvoeren; (3) helpen; 
(4) verslag laten uitbrengen; en (5) zijn werkzaamheden evalueren en 
hem ervoor prijzen. 

Een goede vader worden 

Onze allerbelangrijkste rol als leider is die van vader. President Joseph 
F. Smith heeft vaders aanwijzingen gegeven hoe ze hun gezin konden 
leiden: 'Vaders, als u wilt dat uw kinderen (...) de waarheid liefhebben 
en begrijpen, als u wilt dat ze gehoorzaam zijn en één met u zijn, heb ze 
dan lief! En bewijs dat u ze werkelijk liefhebt door wat u tegen ze zegt 
en wat u voor ze doet. Wees niet boos als u met ze praat; doe dat niet in 
scherpe bewoordingen, in een geest van veroordeling. Spreek ze vrien-
delijk toe. (...) Verzacht hun hart; zorg dat ze u toegenegen zijn. Maak 
geen gebruik van een zweep of geweld, maar (...) benader ze redelijk, 
met overreding en ongeveinsde liefde.' (Liahona: The Elder's Journal, 
oktober 1911, deel 1, blz. 260-261.) 

Onze autoriteiten steunen 
Een goede leider is een goede volgeling van degenen die boven hem 
zijn gesteld. Goede volgelingen verdienen het vertrouwen van zowel 
hun leiders als van degenen die zij leiden. Allemaal moeten wij onze 
leiders steunen door de opdrachten die ze ons geven te aanvaarden en 
uit te voeren. 
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• Wie zijn onze leiders? (Ouders, leerkrachten, groeps- of quorum-
leiders, de bisschop of gemeentepresident, de ring- of zendings-
president, en de algemene autoriteiten van de kerk.) 

• Geef uw getuigenis van iemand die volgens u een effectieve 
kerkleider is. 

Tot slot 
Als we onze kerkroepingen groot willen maken, zullen we onze leider-
schapskwaliteiten tot ontwikkeling moeten brengen. Gods geboden 
gehoorzamen, de raad van onze leiders opvolgen en trouw onze roe-
ping vervullen, zullen ons helpen deze kwaliteiten te ontwikkelen en 
het koninkrijk van de Heer op te bouwen. (Zie LV 64:29-34.) 

Als priesterschapdrager zijn we altijd een leider. Dat geldt in het bijzon-
der voor iedere vader die het priesterschap draagt: hij zal in de kerk 
altijd een leidersfunctie hebben omdat hij de patriarch van zijn gezin is. 
Vaders die in de tempel aan hun gezin zijn verzegeld, zullen, als ze 
trouw zijn aan hun verbonden, die positie voor eeuwig bekleden. 

Opdracht 
Kijk bedachtzaam terug op de leiderskwaliteiten die in deze les behan-
deld zijn. Ontwikkel die kwaliteiten door de geboden te onderhouden, 
de raad van uw kerkleiders te volgen en trouw elke roeping en 
opdracht te vervullen. 

Aanvullende teksten 

• 2 Timoteüs 1:7 (God heeft de geest van liefde gegeven) 

• 1 Nephi 3:7 (God helpt ons bij onze taak) 

• Mosiah 18:8-11 (de getrouwen moeten anderen bijstaan) 

• Alma 38:11-12 (manieren om leiding te geven en dienstbaar te zijn) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Zorg dat u uw getuigenis kunt geven van een effectief leider die 
u kent. 

2. Geef broeders de opdracht enkele door u uitgekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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LEIDERSCHAP: 
GEÏNSPIREERDE 

BESLUITVORMING 

Doel: geïnspireerde beslissingen leren nemen. 

Inleiding 
Omdat we Gods kinderen zijn, moeten we allemaal beslissingen nemen 
en hebben we ook het recht daartoe. Beslissingen nemen valt echter 
niet altijd mee. Vaak maken we ons zorgen of we wel de juiste beslis-
sing nemen en weten we niet goed tot wie we ons kunnen wenden om 
hulp daarbij. 

Maar we kunnen ons tot de Heer wenden voor hulp. Hij heeft ons ge-
zegd dat Hij de bron van alle waarheid is en dat we door Hem de waar-
heid van alle dingen kunnen weten. Wij zijn zijn kinderen en Hij laat 
ons niet aan ons lot over als we geconfronteerd worden met de proble-
men die zich in ons leven voordoen. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Het is van essentieel belang 
dat u beseft dat u al goed van kwaad kunt onderscheiden, dat u door 
uw geboorte, uw afstamming en van nature een goed mens bent. Als u 
zegt: "Ik kan het niet! Ik kan mijn problemen niet aan", zou ik u willen 
toeroepen: "Maar beseft u dan niet wie u bent? Weet u nog niet dat 
u een zoon of dochter bent van de almachtige God? Weet u niet dat u 
machtige hulpmiddelen van Hem geërfd hebt die u kunt aanboren om 
u standvastigheid, moed en grote kracht te geven?"' ('Self-Reliance', 
Ensign, augustus 1975, blz. 88.) 

Hulp van de Heer 
Toen we bij onze Vader in de hemel weggingen, heeft Hij ons gezegend 
met de Geest van Christus. In de Schriften staat dat de Geest van Christus, 
soms ook wel het 'licht van Christus' of ons geweten genoemd, 'ieder 
mens verlicht, (...) komende in de wereld'. (Zie Johannes 1:6-9.) Dat 
licht geeft ons een fundamenteel begrip van goed en kwaad. Als we dat 
licht volgen, doen we wat goed is en begrijpen we de waarheid. 

Ons wordt nog een bron van waarheid gegeven als we worden beves-
tigd als lid van de kerk. Dat is de gave van de Heilige Geest die wordt 
gegeven om 'ons alles te tonen, wat [wij moeten] doen'. (Zie 2 Nephi 32:5.) 
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De Heer heeft ons ook gezegd: 'Verheugt u in Christus' woorden' 
voor hulp. (Zie 2 Nephi 32:3.) We kunnen de woorden van Christus 
ontvangen door de Schriften, de woorden van onze levende profeten 
(zie LV 1:37- 38; 68:2-4) of de influisteringen van de Heilige Geest. 

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: 'Wij moeten "ons verheugen 
in de woorden van Christus" die in de Schriften staan en die wij 
van levende profeten ontvangen. Af en toe een paar woordjes tot ons 
nemen is niet goed genoeg. (Zie 2 Nephi 31:20 en 32:3.) Ons erin ver-
heugen betekent dat wij er genoegen in scheppen, dat wij ze met plezier 
tot ons nemen - niet dat wij er af en toe zo naar hongeren dat we ons 
er een enkel keertje volkomen aan te buiten gaan, maar dat we er dank-
baar van nemen, ons met plezier vergasten aan de heerlijke woorden 
die in de loop der eeuwen met zorg en liefde voor ons zijn bereid' 
(Wherefore Ye Must Press Forward [1977], blz. 28). 

Als we ons nederig 'verheugen' in de woorden van Christus, zullen we 
op alle gebieden van ons leven beter weten wat we moeten doen. Lei-
ders in de kerk die dat doen, weten bijvoorbeeld beter wat ze moeten 
zeggen en onderwijzen, wie ze voor bepaalde functies moeten roepen 
en hoe ze andere beslissingen moeten nemen die met hun roeping te 
maken hebben. 

Hoe we tot een beslissing kunnen komen 
Of we nu een roeping in de kerk hebben of niet, eenieder van ons is een 
leider over onze eigen zaken. Daarom moeten we leren hoe we geïnspi-
reerde beslissingen maken. 

• Toon een poster van de volgende lijst, of verwijs naar de informatie 
op het bord. 

Geïnspireerde beslissingen nemen 

1. Stel vast wat het probleem is. 
2. Bid om leiding en de geest van onderscheid. 
3. Bestudeer het probleem. 
4. Kom tot een besluit. 
5. Bid om bevestiging. 
6. Handel ernaar - doe het. 

Hieronder staan de stappen om geïnspireerde beslissingen te nemen. 
Deze stappen zijn slechts algemene richtlijnen. 

188 



Les 13 

Stel vast wat het probleem is 
Het probleem vaststellen is de basis waarop we onze beslissing nemen. 
Voordat we een probleem kunnen oplossen, moeten we duidelijk weten 
wat er aan de hand is. Soms is het nuttig de zaak op te schrijven. 

Bid om leiding en de geest van onderscheiding 

• Toon visueel hulpmiddel 21-a: 'Gebed is absoluut noodzakelijk om 
tot een juiste besluitvorming te komen'. 

Als we ons probleem gaan oplossen, moeten we hemelse Vader om 
hulp vragen. Die hulp krijgen we dikwijls door een van de gaven van 
de Geest - de geest van onderscheid. Door die gave, die beschikbaar 
is voor wie erom bidden, kunnen we de waarheid te weten komen en 
tot een juist oordeel komen. (Zie Johannes 16:13; Moroni 10:5.) 

Bestudeer het probleem 
De Heer om leiding vragen is slechts één aspect van het proces. Som-
mige mensen denken dat we, omdat de Heer heeft gezegd: 'Bidt en 
u zal gegeven worden' (Matteüs 7:7), er alleen maar hoeven vragen om 
het antwoord van de Heer te krijgen. Maar we moeten meer doen 
dan vragen. De Heer zegt dat we het probleem zelf moeten uitvorsen. 
(Zie LV 9:8.) Voordat de Heer ons inspireert, verwacht Hij vaak dat 
we alle mogelijke informatie over het probleem inwinnen en dat we 
advies inwinnen bij juiste en betrouwbare bronnen. Leiders kunnen 
bijvoorbeeld hun raadgevers om advies vragen, echtgenoten kunnen 
advies vragen aan hun vrouw, zonen met hun ouders overleggen. Ook 
moeten we mogelijke oplossingen voor het probleem bedenken en 
nadenken over de gevolgen ervan. 

Als we een beslissing nemen, moeten we voldoende betrouwbare gege-
vens verzamelen om tot een juist besluit te kunnen komen. Besluiten op 
grond van weinig of onbetrouwbare informatie pakt dikwijls verkeerd 
uit en kan spijt en verdriet veroorzaken. 

Kom tot een besluit 
Als we het probleem hebben bestudeerd, moeten we kiezen voor de 
best mogelijke oplossing. (Soms gaat het niet om een besluit waarbij 
gekozen moet worden tussen goed en kwaad, maar om kiezen wat op 
een gegeven moment het beste is.) Wij nemen het besluit op grond van 
wat volgens ons het beste is, nadat we zorgvuldig de verzamelde gege-
vens hebben bestudeerd. 

Bid om bevestiging 
Als we tot het besluit zijn gekomen, vragen we de Heer in gebed het 
besluit goed is. Als dat zo is, zal de Heilige Geest het besluit bevestigen 
door ons er een vredig, zeker gevoel over te geven. (Zie LV 6:22-23.) 
Soms zal het 'onze boezem in [ons] doen branden'. (Zie LV 9:8.) 
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Als we om de een of andere reden niet goed gekozen hebben, zal de 
Heer ons laten weten dat wij de verkeerde keuze hebben gemaakt door 
ons een onbehaaglijk gevoel van twijfel te geven. In de Schriften wordt 
dat 'een verdoving van gedachten' genoemd (LV 9:9). Als dat het geval 
is, moeten we zo nederig zijn om het proces van besluitvorming 
opnieuw te beginnen. 

Vaak krijgen we bevestiging van de Heilige Geest als we erom bidden. 
Het kan echter voorkomen dat we er niet zeker van zijn wat de Heer 
wil en dat we moeten we beginnen het probleem op te lossen voordat 
er sprake is van een geestelijke bevestiging. 

Ouderling Hartman Rector jr. heeft gezegd dat de Heer van ons ver-
wacht 'dat we op onze knieën gaan en met Hem in verbinding treden, 
dat we Hem laten weten wat we gaan doen - Hem toezeggingen doen 
- Hem ons programma voorleggen - en dan opstaan en precies doen 
wat we Hem verteld hebben. Al doende, komt de Geest.' (Ensign, januari 
1974, blz. 107.) 

Soms moeten we een besluit nemen dat te moeilijk lijkt en hebben geen 
oplossing. Als dat gebeurt, moeten we denken aan wat president 
Marion G. Romney heeft meegemaakt: 'Ik heb met problemen te maken 
gehad die voor mij onoplosbaar leken, en ik heb ermee geworsteld tot-
dat ik kennelijk niet verder kon als ik er geen oplossing voor had. Na 
erover te hebben gebeden en er vaak wekelijks een dag voor te hebben 
gevast, kreeg ik de antwoorden in gedachten in de vorm van complete 
zinnen. Ik hoorde in gedachten de stem van God en ik wist wat Hij zei.' 
(Look to God and Live: Discourses of Marion G. Romney, geciteerd door 
George J. Romney [1971], blz. 45.) 

Soms is het nodig dat we vasten, de Schriften bestuderen en bidden om 
serieuze problemen op te lossen. Soms gebeurt het zelfs dat we na dat 
gedaan te hebben en dan een beslissing te hebben genomen en ernaar 
gehandeld te hebben, toch nog geen bevestiging krijgen. In die om-
standigheden moeten we gewoon ons gezond verstand volgen, gedul-
dig blijven vertrouwen dat we die bevestiging uiteindelijk toch zullen 
krijgen. Wij moeten nooit vergeten dat God onze gebeden verhoort 
wanneer het, naar zijn oordeel, voor ons het beste is om antwoord te 
krijgen. 

Handel ernaar - doe het 
Als we antwoord op ons gebed krijgen, moeten we naar dat antwoord 
handelen. We kunnen niet van de Heilige Geest verwachten dat Hij ons 
blijft helpen als we zijn ingevingen negeren. Ook als het antwoord niet 
is wat we verwacht hebben of als Hij iets van ons vraagt wat te groot 
lijkt te zijn, moeten we toch bereid zijn te doen wat Hij ons aanraadt. 
Anders riskeren wij het verlies van contact met de Heilige Geest en 
daarmee zijn troost en raad. 
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President Spencer W. Kimball was een goed voorbeeld van iemand die 
zich erop toegelegd had om te doen wat de Heer hem vroeg: 'Duidelijk 
zichtbaar staat er op het bureau van president Kimball een spreuk. Er 
staat gewoon: "DOE HET". Voor deze geïnspireerde leider komt zijn 
eigen gemak op de tweede plaats. Hij doet alles voor de Heer. Zijn werk-
lust is legendarisch en is voor ons allen een voorbeeld ter navolging.' 
(Robert L. Simpson, Ensign, november 1975, blz.13.) 

Een aantal van deze punten met betrekking tot het nemen van beslis-
singen wordt verduidelijkt door een voorval in de begintijd van onze 
kerk. Joseph Smith was bezig met de vertaling van het Boek van 
Mormon en Oliver Cowdery was zijn schrijver. Na een poosje wilde 
Oliver graag zelf een stuk vertalen. De Heer maakte Oliver zijn wil 
daarover bekend. In Leer en Verbonden 9 staat dat Oliver heeft gepro-
beerd om te vertalen, maar dat het hem niet is gelukt. 

• Lees Leer en Verbonden 9:4-9, wijzend op de stappen van besluitvor-
ming die erin worden genoemd. 

Oefening in besluitvorming 

• Laat de broeders het volgende probleem uitwerken door de 
eerdergenoemde stappen van geïnspireerde besluitvorming te 
gebruiken. Ze moeten de rol aannemen van een van broeder 
Jansen's kerkleiders. 

Probleem: broeder Jansen is vijfjaar geleden lid van de kerk geworden. 
Omdat hij het druk op z'n werk heeft, heeft hij sinds kort na zijn doop 
niet naar de kerk kunnen komen. Hij heeft drie kinderen en een vrouw 
die hem helpen en steunen. Hij is een vakbekwaam timmerman, die eer 
in zijn werk heeft. 

Stap 1: stel vast wat het probleem is 

• Laat de broeders vaststellen wat het probleem is. 

Als priesterschapsleiders met minder-actieve leden werken, moeten 
ze eerst een lijst samenstellen van minder-actieve leden van de kerk. 
Als op die lijst een groot aantal namen voorkomt, moeten zij kiezen 
wie volgens hen het meest voor begeleiding open zullen staan, als 
zij zich op hen zouden concentreren. Als zij geactiveerd zijn, kunnen 
zij hem helpen om andere niet-actieve leden te activeren. 

Stap 2: bid om onderscheidingsvermogen 

• We hebben vastgesteld wat het probleem is. Tot wie of wat kunnen 
we ons wenden om hulp bij de beslissing hoe we het gaan oplossen? 

• Waarom moeten we onderscheidingsvermogen gebruiken als we 
broeder Jacobs benaderen? 

Problemen zoals inactiviteit in de kerk, zijn bijzondere problemen. 
Voordat we een beslissing kunnen nemen met betrekking tot iemand 
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die niet-actief is, moeten we de Geest hebben om ons te helpen de wer-
kelijke noden van de persoon te herkennen en waarheid van dwaling te 
kunnen onderscheiden. (Zie Jakob 4:13.) 

Stap 3: bestudeer het probleem 

• Door welke informatie zouden we kunnen weten hoe we broeder 
Jones kunnen helpen? 

Als we het probleem bestuderen, moeten we het volgende in overwe-
ging nemen: 

1. Wie zijn de huisonderwijzers? Hoe kunnen we ze doeltreffender 
betrekken bij het heractiveren van broeder Jansen? Moeten we 
andere priesterschapsdragers vragen om zijn gezin te helpen? 

2. Hoe kunnen we het broeder Jansen laten weten dat we hem nodig 
hebben? 

3. Hoe kan hij te weten komen dat hij het evangelie nodig heeft? 

4. Wat zijn zijn interesses en talenten? Hoe kunnen we ze gebruiken, 
zodat hij het gevoel krijgt dat hij nodig en belangrijk is? 

5. Wie zijn zijn vrienden? Hoe kunnen die hem helpen? 

6. Bij welke activiteiten kunnen wij hem betrekken zonder hem te 
kwetsen? 

7. Hoe kunnen we hem onze hulp aanbieden? 

• Wat kunnen we nog meer bedenken? 

• Bespreek een plan om broeder Jansen actief in de kerk te krijgen. 

Stap 4: kom tot een besluit 
Als we het probleem bestuderen, moeten we beslissen hoe we het 
oplossen. Voor het besluit om broeder Jansen te helpen moeten we een 
plan opstellen om onze liefde voor hem te tonen. 

Stap 5: bid om bevestiging 

• Wat is nu de volgende stap? 

Als we eenmaal een besluit hebben genomen, moeten we de Heer 
vragen of het goed is. De Geest zal ons laten weten of wij tot de juiste 
beslissing zijn gekomen. 

Stap 6: handel ernaar - doe het 

• Wat is de laatste stap? 

De laatste stap is het voorbeeld van president Spencer W. Kimball 
volgen en handelen volgens ons plan; we moeten het doen. Als we met 
toewijding en liefde te werk gaan volgens ons plan (zie LV 81:5), zal 
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de Geest het hart van broeder Jansen raken, die misschien na verloop 
van tijd weer helemaal actief wordt. 

Tot slot 
Onze hemelse Vader heeft ons naar de aarde gestuurd om te leren en 
te groeien en Hem te helpen bij zijn werk. Om goed te kunnen dienen 
en geïnspireerde beslissingen over onszelf en anderen te kunnen 
nemen, moeten we de geboden onderhouden, naar het gezelschap van 
de Heilige Geest streven en geloof hebben in Jezus Christus. Ook moe-
ten we geloof hebben in onszelf als we doen wat we besloten hebben. 
Dat vereist moed en toewijding. We kunnen er zeker van zijn dat, 
als we met een gebed in ons hart onze problemen en hun oplossingen 
bestuderen, luisteren naar antwoord en dan handelen in rechtvaardig-
heid, de Heer ons zal steunen en onze invloed ten goede zal toenemen. 

Opdracht 
Volg, als u deze week beslissingen moet nemen, de stappen die in deze 
les behandeld zijn. Blijf volgens deze procedure te werk gaan totdat die 
een deel van uw leven wordt. 

Aanvullende teksten 

• 1 Koningen 3:5-15 (Salomo vraagt om een begrijpend hart) 

• 1 Nephi 3:7 (de Heer zal ons helpen om te doen wat Hij van ons 
vraagt) 

• LV 11:12-14 (stel uw vertrouwen in de Geest) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Lees les 12 'Doelmatig leiding geven aan het gezin' van dit lesboek 
nog eens door. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

3. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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RENTMEESTERSCHAP 
EN DELEGEREN 

Doel: inzicht geven in de beginselen van rentmeesterschap en delegeren, 
en er gebruik van maken. 

Inleiding 
Mozes was een groot leider, maar toen hij het volk van Israël uit Egypte 
had geleid, vond hij het moeilijk om alle problemen van het volk zelf 
op te lossen. Iedere dag, van 's ochtends tot 's avonds zat hij voor het 
volk om hun vragen te beantwoorden en hun problemen op te lossen. 
Maar die taak was teveel voor één man. Nadat hij goede raad had ge-
kregen van Jetro, zijn schoonvader en een rechtschapen priesterschaps-
leider, verdeelde Mozes het volk in groepen van tien, vijftig, honderd 
en duizend. Daarna wees hij mannen aan die het waardig waren om 
een groep te leiden. Vanaf dat moment besteedde Mozes, als profeet 
van Israël, zijn tijd om het volk de geboden te leren en om echt grote 
problemen op te lossen. De andere moeilijkheden werden behandeld 
door de leiders die hij had geroepen. (Zie Exodus 18:13-26.) 

Mozes werd een doeltreffender leider toen hij het volk dat hij diende, 
georganiseerd had. Doordat hij gebruik maakte van de beginselen van 
rentmeesterschap en delegeren, kon hij orde scheppen onder het volk 
van Israël en het doeltreffender besturen. 

Rentmeesters en rentmeesterschap 
Een rentmeester is iemand die verantwoording heeft gekregen voor 
iemand anders of voor het eigendom van iemand anders. President 
Spencer W. Kimball omschreef een rentmeesterschap in de kerk: '[Het] 
is een heilig geestelijk of stoffelijk ambt waarvan rekenschap moet wor-
den afgelegd.' (Ensign, november 1977, blz. 78.) 

Rentmeesterschap in de kerk omvat drie fundamentele beginselen 
(zie LV 104:11-17): 

• Toon een poster met de volgende lijst, of verwijs naar de informatie 
op het bord: 
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Fundamentele beginselen van rentmeesterschap 
in het koninkrijk van de Heer 

1. Een rentmeester krijgt iets toevertrouwd wat de 
Heer toebehoort. 

2. Een rentmeester maakt gebruik van zijn 
keuzevrijheid. 

3. Een rentmeester is verantwoordelijk voor 
zijn rentmeesterschap. 

Een rentmeester krijgt iets toevertrouwd wat de Heer toebehoort. 
De Heer heeft gezegd: 'Ik, de Here, heb de hemelen gespannen en de 
aarde gebouwd, en het is waarlijk Mijner handen werk; en al hetgeen er 
in is, is het Mijne' (LV 104:14). De hele aarde is van de Heer, en alles 
daarop behoort Hem toe. Alles wat we hebben is ons door de Heer 
gegeven. Hij heeft ons ons lichaam, onze talenten en vaardigheden en 
ons gezin toevertrouwd voor ons belang. Wij zijn rentmeesters hier-
over. Als leiders ons roepen tot een kerkelijke roeping of een priester-
schapstaak geven, ontvangen we rentmeesterschap. 

• Laat de broeders een moment nadenken over de rentmeesterschap-
pen die ze hebben ontvangen van de Heer. 

Een rentmeester maakt gebruik van zijn keuzevrijheid. 
Als kinderen van onze hemelse Vader hebben wij de vrijheid om zelf te 
handelen. Als we dus een vorm van rentmeesterschap krijgen, zijn we 
vrij om dat in te vullen op de manier die wij beslissen. Het staat ons vrij 
getrouw, ijverig en gehoorzaam te zijn; maar het staat ons ook vrij om 
lui en ongehoorzaam te zijn. De Heer heeft gezegd: 'Ik heb (...) de 
mensenkinderen toegestaan naar eigen willen te handelen' (LV 104:17). 

Een rentmeester is verantwoordelijk voor zijn rentmeesterschap. 
De Heer verwacht van ons dat we getrouw zijn in ons rentmeesterschap, 
maar Hij zal ons niet dwingen. Maar bij het oordeel moeten we verant-
woording afleggen tegenover Hem van hoe we met ons rentmeester-
schap zijn omgegaan. We moeten ook rekenschap afleggen tegenover 
de vertegenwoordigers van de Heer - onze priesterschapsleiders - in 
priesterschapsinterviews. In de kerk brengen we in persoonlijke pries-
terschapsgesprekken verslag uit over ons rentmeesterschap. 'Want door 
de Here wordt van iedere rentmeester vereist, dat hij zowel gedurende 
het leven als in de eeuwigheid rekenschap geeft van zijn rentmeester-
schap. (LV 72:3). 

• Laat een broeder Leer en Verbonden 51:19, 52:13, 72:4 en 78:22 lezen. 
Wat belooft de Heer aan degenen die getrouw zijn in hun rent-
meesterschap? 
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Delegeren 
Delegeren betekent dat we iemand anders de verantwoording en de 
bevoegdheid geven om een bepaalde taak te vervullen waarvoor wij 
verantwoordelijk zijn. Die taak wordt dan een rentmeesterschap voor 
de persoon aan wie die gegeven is. Mozes was een effectief leider 
omdat hij de beginselen van rentmeesterschap en delegeren toepaste. 
Kerkleiders kunnen ook effectiever worden door die beginselen te 
gebruiken. 

Gods koninkrijk op aarde opbouwen is heerlijk werk, maar niemand kan 
dat alleen. Als we voor een leidinggevende functie worden geroepen, 
moeten we anderen daarbij betrekken. Een leider die hard werkt, zal 
velen tot zegen zijn. Maar een leider die doelmatig delegeert en anderen 
inspireert tot hard werken, zal nog veel meer mensen tot zegen zijn. 

Effectief delegeren omvat vier basisbeginselen: 

• Toon een poster met de volgende lijst, of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

Basisbeginselen van delegeren in het 
koninkrijk van God 

1. Kies de juiste persoon. 
2. Draag het rentmeesterschap over. 
3. Geef de betrokkene de ruimte om zichzelf 

te besturen. 
4. Houd de betrokkene verantwoordelijk 

voor zijn rentmeesterschap 

Kies de juiste persoon 
Als een taak moet worden uitgevoerd, moeten we daarvoor gebedvol 
iemand uitkiezen. (Zie les 21, 'Leiderschap betekent: onder inspiratie 
tot besluitvorming komen', van dit lesboek.) 

Draag het rentmeesterschap over 
Als we de juiste persoon gekozen hebben, moeten we het rentmeester-
schap overdragen De juiste manier om iemand te roepen voor een func-
tie in de kerk is met de betrokkene spreken. Het is altijd goed om ook 
de echtgeno(o)t(e) van de betrokkene bij dat gesprek uit te nodigen. 
Opdrachten als welzijnszorgprojecten of het avondmaal ronddienen 
kunnen worden gegeven zonder eerst een gesprek te hebben. 

• Welke informatie moet een leider geven aan een persoon die pas een 
nieuwe roeping of taak heeft gekregen? (Het doel van de organisatie 
of van het project, de plichten van de taak, welke resultaten er van 
hem worden verwacht en een tijd waarop de betrokkene over zijn of 
haar rentmeesterschap verslag kan uitbrengen. 
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Geef de betrokkene de ruimte om zichzelf te besturen 
Iedereen moet de ruimte krijgen om keuzevrijheid te gebruiken in de 
zorg voor zijn of haar rentmeesterschap. Een verstandige leider biedt 
de betrokken persoon zijn hulp aan, maar neemt nooit beslissingen 
voor hem of haar. De leider moet ook steun bieden en aanmoedigen. 

Toen hem werd gevraagd hoe hij de leden van de kerk bestuurde, zei 
Joseph Smith: 'Ik leer hun de juiste beginselen en zij besturen zichzelf.' 
(Millennial Star, 15 november 1851, blz. 339.) 

President N. Eldon Tanner heeft geschreven: 'Een leider moet nooit 
proberen het werk te doen van iemand die hij een opdracht heeft gege-
ven. (...) Laat ze vrij in hun taak. Bekritiseer ze nooit, maar prijs succes 
en moedig aan. (. . .) Als leiders moeten wij (. . .) de grootste aandacht 
schenken aan ieders persoonlijke groei door hem de juiste beginselen te 
leren en te proberen die persoon ertoe te brengen zich voor te bereiden 
op onsterfelijkheid en eeuwig leven. Dat doen we door ons voorbeeld 
en voorschrift, en dan moeten we klaar staan om hem bij zijn werk te 
helpen. Maar we moeten hem zijn eigen beslissingen laten nemen en 
zichzelf laten besturen in overeenstemming met de hem geschonken 
keuzevrijheid.' ('Leading As the Savior Led', New Era, juni 1977, blz. 6.) 

Houd de betrokkene verantwoordelijk voor zijn of haar 
rentmeesterschap 
Zo nu en dan moet de leider met degene die de opdracht heeft gekre-
gen, een persoonlijk onderhoud hebben en een verslag krijgen van het 
rentmeesterschap. Tijdens dat gesprek moet de leider de betrokkene 
zijn werk helpen evalueren en hem steunen en bemoedigen. Ook moet 
hij uiting geven aan zijn waardering voor het werk van de betrokkene. 
Oprechte waardering voor de daden van mensen leidt tot een groter 
geloof en een sterker getuigenis. 

President Tanner heeft geschreven: 'Men moet altijd verantwoording 
afleggen tegenover de leider, en hij moet die verwachten. In de kerk is 
het persoonlijk onderhoud het belangrijkste middel om rekenschap af 
te leggen. (...) Dat kan voor beide partijen een heel goede ervaring zijn, 
als er gelegenheid wordt gegeven zichzelf te evalueren en als de com-
municatie open en opbouwend is. Het is een ideale gelegenheid om 
hulp aan te bieden en te ontvangen.' (New Era, juni 1977, blz. 6.) 

• Laat de broeders nadenken over het volgende voorbeeld. 

President Oudemans moest een leerkracht roepen voor de Aaronische 
priesterschap in zijn gemeente. Na veel bidden en afwegen voelde hij 
zich geïnspireerd broeder Jaspers te roepen, die nog niet zo lang gele-
den lid van de kerk was geworden. Toen hij broeder Jaspers in de pries-
terschapsvergadering zag, maakte hij een afspraak voor een onderhoud 
met hem en zuster Jaspers, die avond om half zeven in het kerkgebouw. 
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Toen broeder en zuster Jaspers arriveerden, liet president Oudemans 
broeder Jaspers in zijn kantoor voor een kort onderhoud over de vraag 
of hij de normen van het evangelie naleefde. Daarna liet hij ook zuster 
Jaspers binnenkomen. Na een kort gesprek sprak president Oudemans 
een gebed uit. Na dat gebed zei hij: 'Ik heb u hier vanavond laten ko-
men om broeder Jaspers een roeping te geven. Ik heb erover gebeden 
en voel me geïnspireerd om u, broeder Jaspers, te roepen als leerkracht 
voor de klas van de Aaronische priesterschap in onze gemeente. Ik 
heb het volste vertrouwen dat u een goede leraar zult zijn, want ik weet 
dat de Heer wil dat u dat werk gaat doen.' President Oudemans legde 
verder tot in detail uit wat de taak van een leraar van de priester-
schapsklas inhield. 

Toen hij zekerheid had gekregen dat broeder Jaspers precies wist wat er 
van hem werd verwacht, vroeg president Oudemans of hij de roeping 
wilde aanvaarden. Broeder Jaspers zei: 'Ik voel me erg nederig dat me 
gevraagd wordt deze taak op me te nemen, maar ik heb er vertrouwen 
in dat de Heer me zal helpen om het goed te doen. Ik aanvaard de roe-
ping en ik zal mijn best doen.' Daarna schreef president Oudemans de 
taken voor broeder Jaspers op, zodat hij ze kon meenemen, en vertelde 
hem hoe belangrijk de broeders in zijn klas voor onze hemelse Vader 
waren. 

Toen vroeg president Oudemans aan zuster Jaspers of zij haar man in 
zijn roeping wilde steunen. Ze zei dat ze erg trots was op haar man en 
hem met heel haar hart haar steun zou geven. President Oudemans zei 
dat hij broeder en zuster Jaspers erg waardeerde, en zorgde ervoor dat 
hij de volgende zondag in zijn roeping werd aangesteld. Toen maakte 
president Oudemans een afspraak om over twee weken opnieuw met 
broeder Jaspers te spreken om te zien hoe het met zijn roeping ging. 

Toen twee weken later broeder Jaspers voor dat onderhoud kwam, 
bracht hij een erg gunstig verslag uit over de vooruitgang die was 
gemaakt. Hij zei dat hij erg veel had geleerd over lesgeven en dat hij 
zijn best deed om een goede leerkracht te zijn. Maar hij zei ook dat hij 
nog veel moest leren. President Oudemans was blij. Hij prees broeder 
Jaspers en zei dat hij zijn werk goed deed. Hij moedigde hem aan zijn 
best te doen en te blijven leren, en ze spraken over lesgeven door de 
macht van de Heilige Geest. Ze bespraken hoe broeder Jaspers een min-
deractief lid van de klas zou kunnen helpen. Toen ze een afspraak 
maakten voor het volgende rapporteringgesprek, bedankten broeder 
Jaspers en president Oudemans elkaar. Beiden vertrouwden ze erop 
dat broeder Jaspers een goede leerkracht zou worden. 

• Hoe volgde president Oudemans de beginselen van delegeren? Wat 
deed hij om broeder Jaspers bij zijn roeping te helpen? 
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Tot slot 
Door het rentmeesterschap en door delegeren kunnen we het werk van 
de Heer doeltreffender uitvoeren. Als we een roeping in de kerk krij-
gen, worden ons bepaalde taken in Gods koninkrijk toevertrouwd. Die 
taken vormen ons rentmeesterschap, waarvoor de Heer ons aansprake-
lijk stelt. We kunnen ijverig of lui zijn in ons rentmeesterschap, maar 
eens moeten we er rekenschap van afleggen. 

Doeltreffend delegeren heeft te maken met de beginselen van rentmees-
terschap. Het vereist dat we iemand rentmeesterschap toekennen, hem 
de juiste beginselen leren, hem dan toestaan zichzelf te besturen, en 
hem of haar de verantwoordelijkheid geven. 

Als we getrouw zijn in ons rentmeesterschap en effectief delegeren, zal 
het werk van de Heer voortgaan. Zo hielp Alma bij de groei van de 
kerk in zijn tijd. 

• Lees Mosiah 25:19-24. 

Opdracht 
Stel vast welke vormen van rentmeesterschap de Heer u heeft gegeven. 
Kies daar één van uit waarin u zich kunt verbeteren en stel een doel dat 
u stimuleert. Houd u de volgende keer dat u in uw gezin of vanwege 
uw kerkelijke roeping een opdracht moet geven, aan de beginselen van 
rentmeesterschap. Delegeer bevoegdheid en kijk hoe de opdracht 
wordt uitgevoerd. 

Aanvullende teksten 

• Psalm 24:1 (alle dingen behoren de Heer toe) 

• Matteüs 25:14-30 (aan rentmeesters worden talenten toevertrouwd 
en ze worden er verantwoordelijk voor gehouden) 

• Lucas 16:10-13 (getrouwheid noodzakelijk in aards rentmeester-
schap) 

• Lucas 19:11-27 (rentmeesters moeten goede managers zijn) 

• LV 59:16-21 (alles gemaakt voor gebruik door de mens) 

• LV 70:4 (rekenschap afleggen op de dag van het oordeel) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie op 
het bord. 

2. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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BIJEENKOMSTEN 
LEIDEN EN 

GESPREKKEN VOEREN 

Doel: leren hoe we doeltreffend vergaderingen kunnen leiden en 
gesprekken kunnen voeren. 

Inleiding 
Nephi heeft na het bezoek van Christus aan Amerika gezegd: '[De Ne-
phieten] handelden volgens de geboden, die zij hadden ontvangen van 
hun Here en God, en gingen voort in vasten en gebed, en met dikwijls 
samen te komen om zowel te bidden, als het woord des Heren te horen.' 
(4 Nephi 1:12.) 

• Welke vergaderingen en bijeenkomsten wonen we in de kerk bij? 
Waarom houden we vergaderingen en bijeenkomsten? 

• Toon een poster van de volgende lijst, of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

Redenen voor vergaderingen en bijeenkomsten 
1. Om ons te helpen Gods geboden te onderhouden 
2. Om ons getuigenis te versterken 
3. Om de leringen en beginselen van het evangelie te behandelen 
4. Om ons de raad van hedendaagse profeten over te brengen 
5. Om onze leiders te steunen 
6. Om zendingswerk te doen 
7. Om deel te nemen aan het avondmaal 
8. Om informatie door te geven en het werk van de kerk te coördineren 
9. Om problemen op te lossen 

10. Om te inspireren en te onderwijzen 
11. Om verordeningen van het evangelie te bedienen, bijvoorbeeld de doop 
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Effectieve bijeenkomsten leiden 
Om effectief te zijn, moeten vergaderingen en bijeenkomsten een duide-
lijk doel bereiken. Leiders moeten de bijeenkomsten ordelijk en met 
waardigheid voorgaan, de aanwezigen aanmoedigen hun aandeel te 
leveren, en zorgen dat er geëvalueerd wordt en dat men de gemaakte 
afspraken nakomt. 

De planning 
Een vergadering is geslaagd als het doel ervan bereikt is. Dat betekent 
dat er gepland moet worden. 

Een belangrijk hulpmiddel bij planning is een agenda. Een agenda is een 
lijst van punten die in de vergadering aan de orde moeten komen en 
van degenen die erbij aanwezig behoren te zijn. Agenda's zorgen ervoor 
dat vergaderingen en bijeenkomsten duidelijk en effectief gehouden 
worden. Om een agenda te kunnen opstellen, moeten we overdenken 
wat we willen bereiken en dat dan opschrijven in volgorde van belang-
rijkheid, zodat de belangrijkste punten het eerst aan de orde komen. 

• Welke punten moeten een agenda bevatten? Schrijf de suggesties op 
het bord. (Een voorbeeld van een agenda voor een gezinsavond vindt 
u aan het einde van deze les.) 

Er kan een korte voorbereidingsbijeenkomst vóór vergaderingen als de 
avondmaalsdiensten of doopdiensten worden gehouden. In die bijeen-
komst wordt de agenda doorgenomen met degenen die deelnemen en 
kan er een gebed worden uitgesproken om te vragen om de leiding van 
de Geest. 

De Heer heeft ons gezegd: 'Het is sinds het begin steeds aan de ouder-
lingen Mijner kerk overgelaten om alle bijeenkomsten te leiden, zoals 
zij door de Heilige Geest worden bestuurd en geleid.' (LV 46:2.) Als we 
bidden om de Heilige Geest in onze vergaderingen te hebben en dan 
ernaar handelen, zal de Heilige Geest aanwezig zijn en ons helpen het 
doel van de vergadering te bereiken. Moroni heeft over de Nephieten 
geschreven: 'Hun bijeenkomsten werden door de kerk geleid op de 
wijze, zoals de Geest werkte, en door de macht van de Heilige Geest; 
want zoals de macht van de Heilige Geest hen leidde om te prediken, 
of te vermanen, of te bidden, of te smeken, of te zingen, werd het 
gedaan' (Moroni 6:9). Veel van die inspiratie komt vóór de bijeenkomst 
als we na gebed een agenda klaarmaken. 

Ordelijk en met waardigheid 
Als we een vergadering leiden, moeten we het juiste voorbeeld geven. 
We moeten schoon zijn, goed verzorgd en passend gekleed. We moeten 
onnodig gepraat voorkomen en onze waardigheid bewaren. 
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Deelname 
Gewillige deelnemers die voorbereid zijn, maken een vergadering 
effectiever. We moeten de Heer vragen ons ontvankelijk te helpen zijn 
voor de instructies, de training en de zakelijke aspecten van een kerk-
vergadering. We moeten gaan met het verlangen ons aandeel te leve-
ren, te leren en de taken te accepteren die we krijgen. We moeten ons 
voorbereiden om deel te nemen onder invloed van de Heilige Geest. 

Evaluatie en follow-up 
Na een vergadering moeten we de effectiviteit ervan evalueren. Onze 
evaluatie kan onder andere de volgende vragen inhouden: 

Is het doel van de vergadering bereikt? 

Zouden we ons beter hebben kunnen voorbereiden? 

Zijn alle agendapunten aan de orde geweest? 

Heerste er een goede geest in de vergadering? 

Begrepen de aanwezigen de hun opgedragen taak en hoe ze die 
moesten uitvoeren? 

Na de antwoorden op deze vragen te hebben bekeken, kunnen we vast-
stellen hoe we de volgende vergaderingen kunnen verbeteren. 

Doeltreffende gesprekken 

• Toon visueel hulpmiddel 23-a: 'Gesprekken met priesterschapsdra-
gers bevorderen de goede verstandhouding', en 23-b: 'Effectieve 
gesprekken bevorderen het werk van de Heer'. 

Een gesprek vereist ook speciale voorbereiding. Een gesprek kan veel 
doelen dienen. Gesprekken kunnen worden gehouden om (1) informa-
tie in te winnen, (2) informatie te verstrekken, (3) raad te geven en te 
motiveren, (4) iemand voor een functie te roepen, (5) verslag van een 
rentmeesterschap te ontvangen, (6) in beginselen en leer te onderwijzen 
of (7) te bepalen of mensen leven volgens de normen van het evangelie. 
Omdat leiders regelmatig gesprekken houden, moeten we een aantal 
fundamentele beginselen kennen om gesprekken in de kerk te houden: 

Agendeer de gesprekken en zorg voor genoeg tijd om ze te houden 
op een waardige, ongehaaste manier. 

Bid om de Geest en de macht van onderscheid tijdens de 
gesprekken. 

Houd ze op een plek waar het rustig en comfortabel is en waar u pri-
vacy heeft. 

Geef volledige en oprechte aandacht aan de betrokkenen. Toon een 
oprechte interesse in hen. 

Stel hen op hun gemak door vriendelijk en kalm te zijn. 
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Zorg ervoor dat ze de vragen die u stelt, begrijpen. 

Blijf bij het onderwerp. 

Laat de betrokkenen weten dat u klaar staat om te helpen. 

Houd persoonlijke informatie vertrouwelijk en verzeker hun ervan 
dat u dat zult doen. 

Onze oprechte inspanning om te luisteren naar de leden met wie we 
spreken, zal hen hun problemen helpen oplossen. Dit betekent dat we 
moeten proberen hun problemen te begrijpen en hun dan tot besluiten 
helpen komen waar zij zich verantwoordelijk voor voelen. Voordat ze 
veranderen, moeten ze vastbesloten zijn te veranderen. 

President N. Eldon Tanner heeft uitgelegd: 

'Het is van belang dat degenen met wie wij spreken, beseffen dat ze 
geestkinderen van God zijn en dat wij om hen geven, dat we dat ook laten 
merken en ook dat hun welzijn ons ter harte gaat en dat we hen graag 
willen helpen opdat het hun goed gaat. (...) 

'Denk eraan dat een interview gebaseerd moet zijn op consideratie, op 
sympathie en liefde. Dat is erg belangrijk. Laat de mensen weten dat 
we van hen houden en dat we slechts proberen hen te helpen.' (Ensign, 
november 1978, blz. 41-42.) 

Tot slot 
Het doel van de kerk is zielen tot Christus te brengen, en vergaderin-
gen, bijeenkomsten en gesprekken helpen ons daarbij. Zinvolle en nut-
tige vergaderingen, bijeenkomsten en gesprekken doen zich echter niet 
zomaar voor. Ze moeten goed gepland, geleid en geëvalueerd worden, 
met specifieke doelen in gedachten. De Heer zegt: 

'Ik geef u een gebod, dat wanneer gij zijt bijeenvergaderd, gij elkander 
moet onderrichten en stichten, opdat gij moogt weten hoe te handelen 
en Mijn kerk te besturen, en hoe te handelen ten opzichte van de onder-
delen van Mijn wet en geboden, die Ik heb gegeven. 

'En aldus zult gij worden onderwezen in de wet van Mijn kerk, en wor-
den geheiligd door hetgeen gij hebt ontvangen, en gij moet u verplich-
ten om in alle heiligheid voor Mij te handelen -

'Opdat, voor zoverre gij dit doet, heerlijkheid zal worden toegevoegd 
aan het koninkrijk, dat gij hebt ontvangen' (LV 43:8-10). 

Naarmate wij vergaderingen, bijeenkomsten en gesprekken beter orga-
niseren en leiden, zullen er meer mensen geïnspireerd worden om 
Gods wetten en geboden na te leven. 

Opdracht 
Vaders: stel een agenda op voor uw eerstvolgende gezinsavond, zodat u 
uw gezin effectiever in het evangelie kunt onderwijzen. 
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Priesterschapsleiders: houd u aan de punten die in deze les behandeld 
zijn als u de verantwoordelijkheid krijgt over bijeenkomsten, vergade-
ringen en gesprekken. 

Alle priesterschapsdragers: plan uw week met een gebed in uw hart. 
Maak een agenda waardoor u beter kunt doen wat de Heer van uw 
verlangt. 

Aanvullende teksten 

• Moroni 6:5-6 (de Nephieten kwamen dikwijls bijeen) 

• LV 20:45 (bijeenkomsten moeten door de Heilige Geest geleid 
worden) 

• LV 59:9 (opdracht om naar het huis des gebeds te gaan) 

Supplement: Voorbeeld van een agenda voor een gezinsavond 
1. Dirigent: (naam van een gezinslid om te dirigeren) 

2. Openingslied: (naam van lofzang of kinderliedje) 

3. Openingsgebed: (naam van het gezinslid dat het gebed uitspreekt) 

4. Gezinsaangelegenheden: (onder leiding van het gezinshoofd) 
5. Muzikale bijdrage: (naam van een gezinslid dat een muzikale 

bijdrage levert) 

6. De les uit Evangeliebeginselen: (naam van het gezinslid dat de les 
geeft) 

7. Bespreking en planning van de komende week 

8. Slotlied: (naam van lofzang of kinderliedje) 

9. Slotgebed: (naam van het gezinslid dat het gebed uitspreekt) 

10. Een leuke activiteit (naam van het aangewezen gezinslid) 

11. Een versnapering (naam van het aangewezen gezinslid) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

2. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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GEZOND BLIJVEN 

Doel: leren hoe we gezond kunnen blijven en ziekten kunnen 
voorkomen. 

Inleiding 
De Heer verwacht van ons dat we begrijpen hoe we ons lichaam 
zo gezond mogelijk kunnen houden, zodat we onze doelen kunnen 
bereiken en zijn koninkrijk helpen opbouwen 

Oorzaken van ziekte 

• Waardoor wordt ziekte veroorzaakt? 

Jaren geleden wisten de mensen niet wat ziekte veroorzaakte. Sommi-
gen geloofden dat men ziek werd omdat men niet genoeg offers bracht. 
Anderen dachten dat ziekte werd veroorzaakt door tovenarij van vijan-
den. Maar wetenschapsmensen en artsen zijn achter de oorzaak van de 
meeste gezondheidsproblemen gekomen en vooral in de vorige eeuw 
zijn er veel ontdekkingen gedaan die ons middelen verschaffen om 
goed gezond te blijven. 

Wij weten nu dat de meeste ziekten door bacillen veroorzaakt worden. 
Bacillen zijn heel kleine organismen die overal om ons heen aanwezig 
zijn. Ze zijn zo klein dat ze met het blote oog niet kunnen worden waar-
genomen. Sommige bacillen worden door de lucht overgebracht; 
andere gaan over van de ene mens op de andere; weer andere worden 
door dieren en insecten op de mens overgebracht. Uitwerpselen van 
mensen en dieren, vooral die van zieke mensen en dieren, bevatten veel 
schadelijke bacillen die ernstige ziekten kunnen veroorzaken. 

Verspreiding van bacillen voorkomen 
Als we ziekten willen uitroeien, moeten we de bacillen uitroeien die ze 
veroorzaken. Op de volgende manieren kunnen we ziekteverwekkende 
bacillen tegengaan of uitroeien: 

Ons huis regelmatig schoonmaken, vooral op plaatsen waar bacillen 
zich thuis zouden kunnen voelen. Insecten en dieren beletten in ons 
huis te komen. 
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Levensmiddelen tegen insecten en dieren beschermen door ze goed 
af te dekken. Beperkt houdbaar voedsel moet zo mogelijk in de 
koelkast bewaard worden. 

Levensmiddelen zorgvuldig wassen om zoveel mogelijk bacillen te 
verwijderen. Uitwerpselen van mensen en dieren op de juiste wijze 
opruimen, want insecten en knaagdieren komen eropaf. 

Onze handen voor het eten wassen, na gebruik van het toilet, na de 
verschoning van luiers, enz. 

Onze tanden poetsen na elke maaltijd. 

Altijd onze hand voor de mond houden als we hoesten of niezen. 

Schoenen, sandalen of een ander soort schoeisel dragen. 

Gezond eten en voor voldoende rust zorgen. Door gezond eten en 
voldoende rust kunnen we ziekte voorkomen of ervan genezen. 
Een gezond lichaam wordt minder makkelijk geïnfecteerd. 

Als we onze gezondheid op peil houden, zullen we veel ziekten kun-
nen voorkomen of uitsluiten. Ook geven we onze kinderen het goede 
voorbeeld en zorgen we dat ze gezonde gewoonten ontwikkelen. 

• Bespreek goede gezondheidsregels voor kleine kinderen, oudere 
kinderen en zwangere vrouwen. 

Onze gezondheid beschermen 
Gezondheidsorganisaties zeggen dat we niet alleen gezonde gewoon-
ten moeten ontwikkelen en blijven onderhouden, maar dat we ons ook 
tegen ziekten moeten laten inenten. Bij een inenting ontvangen we 
meestal een injectie van een medicijn. Voor sommige ziekten hoeven we 
maar één keer te worden ingeënt; voor andere kan het nodig zijn dat 
we meerdere injecties van hetzelfde medicijn met tussenpozen ingeënt 
krijgen. 

In veel delen van de wereld kunnen we in een ziekenhuis of door een 
arts worden ingeënt. We kunnen worden ingeënt tegen mazelen, de 
bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus, tyfus, pokken, polio, gele 
koorts, griep, hepatitis A en B, longontsteking en waterpokken. 

Behalve entstoffen zijn er ook medicijnen ontwikkeld in de vorm van 
drankjes of pillen om ziekten tegen te gaan. Die gebruiken we met zorg, 
zoals doktersorganisaties dat voorschrijven. We moeten geen medicij-
nen gebruiken dat over de gebruiksdatum is of door iemand anders is 
voorgeschreven. 

Nog een goede manier om ziekte te bestrijden, is een jaarlijks medisch 
onderzoek door een arts of andere gezondheidsspecialist. Doordat we 
regelmatig onderzocht worden, kunnen de eerste symptomen van een 
ziekte worden vastgesteld. 
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• Bespreek waar de dichtstbijzijnde gezondheidsvoorzieningen zijn en 
welke entstoffen plaatselijk beschikbaar zijn. 

Wat te doen als we ziek worden 
Als we ernstig ziek zijn, kunnen we het beste naar een arts of een 
gezondheidsorganisatie gaan. We moeten niet alleen naar hem toegaan 
als we ziek zijn, maar we moeten van hem ook gezonde gewoonten 
leren. 

Jammer genoeg zijn er mensen die denken dat ze niet genoeg vertrou-
wen in de Heer tonen als ze naar een dokter gaan. De Heer verwacht 
van ons dat we geloof oefenen en gebruik maken van de macht van het 
priesterschap als we ziek zijn, maar Hij verwacht ook dat we gebruik 
maken van de beschikbare medische kennis en hulp. 

Voordat Spencer W. Kimball president van de kerk werd, had hij erns-
tige problemen met zijn gezondheid. Hij wilde echter zo gezond moge-
lijk zijn en raadpleegde een arts. Die dokter zei dat hij een hartkwaal 
had en een moeilijke operatie moest ondergaan. Hij had veel vertrou-
wen in zijn artsen en liet zich opereren. 

Op de dag dat hij geordend en aangesteld werd als president van de 
kerk, kreeg hij een brief van dokter Russell Nelson over zijn gezond-
heid. Dokter Nelson wist dat president Kimball vragen had over zijn 
gezondheidstoestand, en dus legde hij in zijn brief uit dat het nauwge-
zet medisch onderzoek dat president Kimball kort daarvoor had onder-
gaan, had aangetoond dat zijn lichaam weer helemaal gezond was. In 
de brief stond: 'Uw chirurg wil u graag laten weten dat uw lichaam 
sterk is, dat uw hart beter is dan in jaren het geval is geweest; en dat u, 
al kunnen we niet alles voorzien, deze nieuwe opdracht kunt aanvaar-
den zonder voor uw gezondheid te hoeven vrezen.' 

Dokter Nelson gaat verder: 'Tijdens die moeilijke operatie (...) was ik 
mij terdege bewust van uw apostolische roeping en ook van mijn eigen 
menselijke tekortkomingen, in het vooruitzicht van een van de meest 
riskante en ingewikkeldste operaties die ooit waren uitgevoerd. Het 
resultaat bleek echter tot in elk detail technisch volmaakt en ik erken 
dankbaar dat de Heer me heeft geholpen. Het meest bijzondere van 
dat alles was, dat mij, toen de operatie bijna achter de rug was, bekend 
werd gemaakt dat u op een goede dag president van de kerk zou 
worden.' (Zie Edward L. Kimball en Andrew E. Kimball jr., Spencer W. 
Kimball, blz. 8.) 

Ook wij kunnen een zo goed mogelijke gezondheid genieten als we de 
symptomen van ziekten kennen en goed verzorgd worden als we ziek 
zijn. Zoals eerder aangetoond kunnen veel ziekten met succes worden 
behandeld. 
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• Bij welke symptomen moeten we een arts raadplegen? (Noem de vol-
gende symptomen en bespreek ze één voor één: plotselinge bloeding 
en andere ongewone lichaamsafscheidingen, zweren die niet gene-
zen, langdurig hoesten of moeilijk ademhalen, langdurige hoge 
koorts, rillingen, moeilijke stoelgang, donkere vlekken op de huid of 
uitslag, onverklaarbaar gewichtsverlies, langdurig en veel pijn, lang-
durig overgeven of diarree, flauwvallen en epileptische aanvallen, 
slecht zien of veranderingen in het gezichtsvermogen, ernstige 
brandwonden of brandwonden over een groot deel van het lichaam, 
irritaties of zwellingen, bewusteloosheid, of andere ongewone 
veranderingen in iemands lichaam of het vermogen om normaal te 
functioneren.) 

Als een van die symptomen zich bij ons of anderen voordoet, moeten 
we onmiddellijk de hulp van een gezondheidsorganisatie of een zieken-
huis inroepen. Wachten met de juiste zorg kan resulteren in een handi-
cap, langdurige ziekte of zelfs de dood. 

Tot slot 
Ons doel is om onszelf en anderen tot Christus te brengen. Daarvoor 
hebben we een gezond lichaam nodig. Ouders moeten zelf goed ge-
zond blijven en hun gezond verstand gebruiken bij de zorg voor hun 
kinderen en hun goede gezondheidsregels bijbrengen. 

Er zijn veel hulpmiddelen om goed gezond te blijven. De Heer ver-
wacht dat wij gebruik maken van die hulpmiddelen om ziekten te 
bestrijden en te genezen, die bij ons en anderen voorkomen. Dat houdt 
in dat we gebruik maken van de moderne medische wetenschap en 
geloof oefenen, bidden en de macht van het priesterschap aanwenden. 
Als we dat doen, en als het Gods wil is, kunnen zieken genezen. 

President Brigham Young heeft gezegd: 'Laat ons daarom proberen ons 
huidige leven zo lang mogelijk te laten duren door ons te houden aan 
elke gezondheidswet, en door te zorgen voor een juist evenwicht tus-
sen werk, studie, rust en ontspanning, waardoor we ons voorbereiden 
op een beter leven. Laten wij onze kinderen die beginselen leren.' 
(.Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1941], blz. 186.) 

Opdracht 
Laat zo mogelijk al uw gezinsleden inenten. Houd er goede, gezonde 
gewoonten op na en leer dat ook aan uw kinderen. Ga met een kritisch 
oog door uw huis en maak de plekken schoon waar veel bacillen zitten. 

Aanvullende tekst 

• LV 89 (de gezondheidswet van de Heer - het woord van wijsheid). 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Neem contact op met een plaatselijk gezondheidscentrum. Infor-
meer naar het volgende: 

a. Goede gezondheidsregels voor kleine kinderen, oudere kinderen 
en zwangere vrouwen. 

b. Medische voorzieningen bij u in de buurt. 
c. Inentingen, en hoe die geregeld moeten worden. 

2. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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HET WOORD VAN 
WIJSHEID NALEVEN 

Doel: de gezondheidswetten van de Heer beter begrijpen en naleven. 

Inleiding 
Toen Paul C. Kimball, lid van de kerk en student aan de Oxford Uni-
versity in Engeland, het verzoek kreeg om trainer te worden van een 
jong, onervaren roeiteam, zei hij dat hij zich "nogal onzeker" voelde. 
"Ik had nog nooit iemand getraind." 

Toch ging hij op dat verzoek in, op één voorwaarde: "Als ik jullie moet 
trainen," zei hij tegen de jonge roeiers, "zullen jullie moeten trainen 
volgens de regels die ik jullie opleg." Zijn regels waren dat ze absoluut 
niet mochten roken, geen alcohol mochten gebruiken en geen thee en 
geen koffie mochten drinken. De jongens hadden een week nodig om 
erover na te denken of ze met die voorwaarden akkoord gingen. 

Toen hij zeker was dat ze ermee akkoord gingen, ging Kimball aan de 
slag "en (...) tot februari werkte hij elke middag drie uur lang met ze." 
In die maand roeiden ze een aantal wedstrijden tegen alle andere colle-
ges in Oxford. "Mijn jongens roeiden tegen teams van mannen die al 
roeiden toen het nog kleine snotjongens waren", vertelde Kimball. 'Mijn 
groep bestond uit onervaren jongens. Maar ze hadden hard getraind, 
en voor zover ik weet heeft geen van hen in die periode gerookt, koffie 
of thee gedronken of alcohol gebruikt." 

'Maar toen de dag van de wedstrijd aanbrak, dacht niemand dat dit 
onervaren team ook maar een schijn van kans had. Toen het startsein 
voor de tweeduizend meter op de Theems klonk, verwachtte men dat 
het jonge team al snel achter zou liggen. Maar toen de roeiers op de 
helft waren, merkte Kimball die langs de oever meeliep om zijn team 
door de megafoon aanwijzingen toe te roepen, dat zijn pupillen hun 
rivalen nog steeds bijhielden. 

'Kimball schreeuwde zijn laatste aanwijzing: "Sprinten!" Ze maakten 
een prachtige sprint en lagen binnen een minuut ruim dertig meter voor 
op hun naaste rivalen. Ze wonnen de wedstrijd met gemak. 

'Elke dag van die wedstrijd, die zes dagen duurde, verwachtte men dat 
het team van Kimball verslagen zou worden. Maar elke dag volgden ze 
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dezelfde tactiek en wonnen ze moeiteloos. "Toen men me vroeg hoe 
ik dat met beginnelingen voor elkaar had gekregen, antwoordde ik: 
'Ik zorgde dat die jongens gezond leefden'," zei hij. "Toen ze moesten 
sprinten, waren hun longen schoon; waren hun ingewanden schoon; 
was hun bloed schoon, en hadden ze sterke zenuwen."' (Joseph Walker, 
'Victory on the Thames', Church News, 20 februari 1983, blz. 20.) 

De gezondheidswetten van de Heer 

• Wat zijn de gezondheidswetten van de Heer? (Het woord van 
wijsheid, voldoende rust, en lichaamsbeweging.) 

Ons lichaam is het huis van onze eeuwige geest. In de eeuwigheid zal 
het dezelfde functie hebben. Ons lichaam is zo belangrijk dat de Heer 
het 'Gods tempel' noemt (1 Korintiërs 3:17). Omdat onze ervaringen 
van invloed zijn op ons lichaam en onze geest, moeten we zorgen dat 
we ons lichaam schoon en gezond houden. 

De gezondheidswetten van de Heer zijn bedoeld om ons lichamelijk, 
geestelijk en emotioneel gezond te houden. De Heer weet dat wij, 
als we lichamelijk, geestelijk en emotioneel gezond zijn, activiteiten 
kunnen ondernemen die ons geestelijk opbouwen, anderen tot zegen 
kunnen zijn en het koninkrijk van God helpen opbouwen. 

Veel gezondheidswetten van de Heer vinden we in Leer en Verbonden 
89. In die afdeling, die het woord van wijsheid wordt genoemd, staat 
wat we wel en niet moeten eten. We worden onder andere gewaar-
schuwd voor sterke drank, hete dranken en tabak. 

Sterke drank 
Sterke drank bevat alcohol, zoals jenever, wijn en bier. Deze en andere 
alcoholische dranken behoren nooit gedronken te worden. (Zie LV 89:5,7.) 

Hete dranken 
Onder hete dranken verstaan we koffie en thee. Onze kerkleiders 
hebben ons echter opgedragen om geen enkele drank te gebruiken 
die drugs of andere schadelijke of verslavende ingrediënten bevat. 

Tabak 
We moeten geen tabak gebruiken in welke vorm dan ook. (Zie LV 89:8.) 

We moeten altijd elke andere substantie, waaronder voedsel of drank, 
dat onnatuurlijke verlangens of begeerten opwekt of de natuurlijke 
functies van ons lichaam in de war brengt, vermijden. Als we dit niet 
doen, zullen we grote persoonlijke ellende ondervinden. 

Als we twijfelen of we een bepaalde stof mogen gebruiken, moeten we 
de raad van ouderling Joseph Fielding Smith opvolgen: 'Als u twijfelt 
of een voedingsmiddel of een drank goed of schadelijk is, blijft u er dan 
van af totdat u het weet. Als iets gewoontevormend is, kunnen we er 
vanuit gaan dat het een aantal ingrediënten bevat die schadelijk zijn 
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voor het lichaam en die we moeten vermijden.' ('The Word of Wisdom', 
Improvement Era, februari 1956, blz. 79.) 

President Spencer W. Kimball heeft ons gezegd dat we alles en iedereen 
moeten vermijden waardoor we beïnvloed zouden kunnen worden om 
ongezonde stoffen te gebruiken: 'Mijn (...) broeders en zusters, in alle 
liefde waarschuwen we jullie, dat Satan en zijn trawanten zich zullen 
inspannen om jullie ertoe te verlokken schadelijke stoffen te gebruiken, 
omdat ze goed weten dat wanneer je ervan neemt, je geestelijke krach-
ten verdrongen zullen worden en je in hun boze macht zult zijn. Blijf 
weg van die plaatsen of mensen, die je ertoe willen overhalen Gods 
geboden te overtreden.' President Kimball heeft gezegd dat we, als we 
Gods geboden onderhouden, 'wijsheid ontvangen om het boze te kun-
nen onderscheiden.' (De Ster, oktober 1983, blz. 103.) 

Om onze gezondheid en ons geluk te stimuleren heeft de Heer alle din-
gen op aarde voor ons gemaakt om te gebruiken en voordeel uit te 
halen. Ze zijn er om zowel 'het oog te behagen als het hart te verblijden; 
Ja, voor voedsel en kleding, voor smaak en reuk, om het lichaam te 
versterken en de ziel te verkwikken' (LV 59:18-19.) In het woord van 
wijsheid worden voedingsmiddelen genoemd die we in ons eetpatroon 
moeten opnemen. Daartoe behoren heilzame kruiden en vruchten. 
(Zie LV 89:10-11; 49:19.) We mogen ook het vlees van dieren en vogels 
eten en kleren maken van dierenhuiden (Zie LV 89:12-13; 49:18-19); 
maar we mogen niet voor de sport of voor ons plezier dieren doden en 
het vlees verspillen. (Zie LV 49:21.) In het woord van wijsheid staat ook 
dat alle soorten graan goed zijn voor mensen en dieren. Vooral tarwe is 
goed voor ons. 

• Lees Leer en Verbonden 59:20. Hoe moeten we volgens de Heer de 
bronnen gebruiken die Hij ons heeft gegeven? 

Hoewel we er alles aan moeten doen om erachter te komen welke voe-
dingsmiddelen goed voor ons zijn, moeten we niet extreem worden 
in het gebruiken of afzien van bepaalde voedingsmiddelen. Dat wordt 
door het woord van wijsheid niet gerechtvaardigd. (Zie LV 49:18.) 

Andere schriftteksten naast Leer en Verbonden 89 bespreken de ge-
zondheidswetten van de Heer. Een van die teksten luidt: 'Houdt op 
ledig te gaan; houdt op onrein te zijn; houdt op bij elkander fouten 
te zoeken; houdt op langer te slapen dan nodig is; gaat vroeg naar bed, 
opdat gij niet vermoeid zijt; staat vroeg op, opdat uw lichaam en 
uw geest mogen worden versterkt' (LV 88:124). Er wordt ook gezegd 
dat we moeten werken, maar niet harder dan onze kracht toelaat. 
(Zie Mosiah 4:27; LV 10:4.) 

• Wat heeft de waarschuwing van de Heer: 'Houdt op ledig te gaan' 
te maken met een goede gezondheid? (Actief bezig zijn versterkt het 
lichaam.) 
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• Wat heeft de vermaning van de Heer: 'Houdt op bij elkander fouten 
te zoeken' met een goede gezondheid te maken? (Fouten zoeken 
veroorzaakt emotionele spanning, en emotionele gezondheid is nodig 
voor ons geluk en geestelijk welzijn.) 

Wetten met beloften 

• Lees LV 89:18-21. Welke zegeningen belooft de Heer aan wie zich 
houden aan zijn gezondheidswetten en zijn geboden onderhouden? 
('Gezondheid in hun navel en merg in hun beenderen'; wijsheid; 
kennis; 'verborgen schatten'; bescherming tegen 'de engel der ver-
woesting') 

Een van de grootste beloningen voor gehoorzaamheid aan de gezond-
heidswetten des Heren is 'wijsheid en grote schatten aan kennis (...), 
ja, verborgen schatten.' (LV 89:19.) 

• Wat is wijsheid? (Verstandig gebruikmaken van kennis.) 

• Wat zijn 'verborgen schatten'? (De heiligste en diepste zaken van 
God) 

Die 'verborgen schatten' worden ons geopenbaard door de Heilige 
Geest: 'Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 
(...) Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door mense-
lijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn' (1 Korintiërs 2:10,13; 
zie ook LV 88:11-12.) 

De heilige en diepe dingen die we leren, zullen altijd bij ons zijn als we 
Gods geboden gehoorzamen. De Heer heeft beloofd: 'Welk grond-
beginsel van ontwikkeling wij in dit leven ook zullen verwerven, in de 
opstanding zal dit met ons verrijzen. En indien een persoon in dit leven 
door zijn ijver en gehoorzaamheid meer kennis en ontwikkeling ver-
werft dan een ander, zal hij in de toekomende wereld zoveel verder 
vooruit zijn' (LV 130:18-19). 

Als wij wijsheid, kennis en begrip ontvangen door de Heilige Geest, 
kunnen we meer als onze hemelse Vader worden. We zullen betere 
zonen, vaders, echtgenoten, priesterschapsdragers en discipelen van 
Christus worden als we gebruiken wat we hebben ontvangen om ons 
eigen leven en het leven van anderen tot zegen te zijn. 

• Toon visueel hulpmiddel 25-a: 'Daniël werd gezegend omdat hij zich 
hield aan de gezondheidswetten van de Heer.' 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'De beloning voor het in 
acht nemen van het woord van wijsheid is leven, niet alleen verlenging 
van het sterfelijke leven, maar het eeuwige leven.' (Het wonder der 
vergeving [1969], blz. 211.) 

Daniël had een duidelijk en helder inzicht van de gezondheidswetten 
van de Heer. Zijn verhaal laat de zegeningen zien die we ontvangen als 
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we deze wetten naleven. Nadat Jeruzalem was ingenomen, wilde 
koning Nebukadnessar van Babylonië dat een aantal gevangen geno-
men jonge mensen zijn taal zouden leren zodat ze als dienstknechten 
in zijn paleis zouden kunnen werken. Dat hield echter in dat ze 
bepaalde dingen moesten eten en drinken waarvan ze geleerd hadden 
dat ze die niet moesten gebruiken. 

Daniël was een van die jongemannen. Maar in tegenstelling tot een 
aantal anderen, weigerde hij de wijn en het verkeerde voedsel dat hem 
werd voorgezet. In plaats daarvan vroeg hij toestemming om zich aan 
de gezondheidswetten van de Heer te houden en voedsel te mogen 
eten waarvan hij wist dat het gezond was. Bij wijze van proef kreeg hij 
toestemming. Na verloop van tijd werden degenen die wél de wijn 
dronken en het verkeerde voedsel aten, vergeleken met Daniël. Door-
dat hij gehoorzaam was geweest, bleek Daniël gezonder dan de ande-
ren en had hij wijsheid en kennis gekregen, kon hij goed leren en kreeg 
hij visioenen. (Zie Daniël 1:3-6, 8,12-19.) 

Als wij de gezondheidswetten en andere geboden van de Heer naleven, 
zullen wij, net als Daniël, gezegend worden met diezelfde gaven, waar-
schijnlijk in dit leven en zeker in de eeuwigheid. De Heer heeft gezegd: 
'Wanneer wij enige zegen van God ontvangen, is het door gehoorzaam-
heid aan die wet, waarop deze is gegrond' (LV 130:21). Hij heeft ook 
gezegd: 'Ik, de Here, ben gebonden wanneer gij doet, wat Ik zeg: maar 
wanneer gij niet doet wat Ik zeg, hebt gij geen belofte.' (LV 82:10.) 

• Welke andere zegeningen zouden we kunnen ontvangen door 
gehoorzaamheid aan de gezondheidswetten van de Heer? 

Tot slot 
De gezondheidswetten van de Heer zijn gegeven om ons in fysiek, men-
taal, emotioneel en geestelijk opzicht tot zegen te zijn. Als we die wet-
ten naleven, worden ons veel zegeningen beloofd. Deze zegeningen 
zullen ons helpen onszelf en anderen te versterken, en het koninkrijk 
van de Heer op te bouwen. 

Opdracht 
Neem u vast voor om altijd en onder alle omstandigheden de gezond-
heidswetten van de Heer na te leven. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Neem hoofdstuk 29 van Evangeliebeginselen nog eens door: 
'De gezondheidswet van de Heer'. 

2. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten 
of citaten voor te lezen. 
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KENNIS OPDOEN 

Doel: ons aanmoedigen om kennis op te doen. 

Inleiding 
De Heiland heeft ons geboden om net zo volmaakt te worden als Hij en 
onze hemelse Vader. Om zoals Hen te worden, moeten we de waarheid 
leren en er meer over te weten komen. 

Het gebod om kennis op te doen 
In de Leer en Verbonden gebiedt de Heer ons kennis op te doen. 

• Lees Leer en Verbonden 88:78. Wat wil de Heer ons volgens deze 
tekst laten leren? (Alle dingen die nuttig zijn voor ons om te weten 
over het koninkrijk van God) 

Van alle kennis die we kunnen opdoen, is een getuigenis van Jezus 
Christus, zijn goddelijke zending en zijn evangelie het belangrijkste. 
Om dat getuigenis te verkrijgen moeten we voortdurend de Schriften 
bestuderen, bidden en een rechtschapen leven leiden. Alles wat we 
leren, zal geen nut hebben, tenzij we de heilbrengende evangeliebegin-
selen hebben begrepen en ernaar leven. 

• Lees Leer en Verbonden 88:79. Wat moeten we volgens de Heer nog 
meer bestuderen, behalve het evangelie? (Schrijf antwoorden op 
het bord, zoals de aarde, de hemelen, geschiedenis, actuele gebeur-
tenissen, voorzeggingen over de toekomst, ons eigen land en andere 
landen.) 

President N. Eldon Tanner heeft gezegd: 'De kerk heeft er altijd al bij 
de leden op aangedrongen dat ze een goede opleiding te volgen en al 
het mogelijke leren over onszelf, over geschiedenis, aardrijkskunde, de 
natuur, het universum en vooral over het evangelie van Jezus Christus.' 
(Toespraak gehouden tijdens een cursus voor regionaal vertegenwoor-
digers, 2 april 1971.) 

Vanaf de herstelling heeft de kerk haar leden steeds aangespoord een 
opleiding te volgen. Zelfs in de begintijd van de kerk heeft de Heer 
Joseph Smith de opdracht gegeven scholen te stichten voor zowel vol-
wassenen als kinderen. (Zie LV 55:4; 90:7.) Behalve studie van het evan-
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gelie boden die scholen ook lessen in geschiedenis, talen, wiskunde en 
andere vakken. Ook in deze tijd steekt de kerk veel tijd, moeite en geld 
in goede opleidingen. Daartoe behoren ook de kerkelijke onderwijsin-
stellingen, die in het leven zijn geroepen om tegemoet te komen aan 
wat de leden op onderwijsgebied nodig hebben. 

Het doel en de zegeningen van kennis 

• Lees Leer en Verbonden 88:80 Waarom moeten we kennis vergaren? 
(Om onze roeping en zending groot te maken.) 

Als we veel weten over de mensen en de wereld om ons heen, kunnen 
we die kennis gebruiken om beter te helpen met de opbouw van Gods 
koninkrijk. We kunnen betere manieren vinden om het evangelie aan 
meer mensen te verkondigen. Als de heiligen der laatste dagen boven-
dien in hun werkkring met respect worden bejegend, worden ze 
een voorbeeld waardoor anderen meer over de kerk te weten willen 
komen. 

Niet alleen als hulpmiddel bij het zendingswerk is een goede opleiding 
van belang, maar ook als middel om karakter op te bouwen. President 
David O. McKay heeft gezegd: 

Als een opleiding echt goed is, vergaren we niet alleen maar een paar 
feiten over de natuur, geschiedenis, literatuur of kunst, maar ontwikke-
len we ook ons karakter. (...) Door een echt goede opleiding oefent 
iemand zich in zelfverloochening en zelfbeheersing. Een echt goede 
opleiding reguleert het temperament, onderdrukt begeerten en maakt 
gehoorzaamheid aan de sociale wetten en de zedelijke orde tot een lei-
dend levensbeginsel. (...) 

'Het doel van een goede opleiding is zaken bij de student tot ontwikke-
ling brengen die zijn hele leven bijdragen tot zijn welzijn.' (Secrets of a 
Happy Life, onder redactie van Llewelyn R. McKay [1967], blz. 46-47.) 

Met de kennis die we opdoen, kunnen we ook anderen en onze samen-
leving helpen. We kunnen onze kennis gebruiken om voedingsmidde-
len te verschaffen, kleding en onderdak voor ons gezin; mensen helpen 
om ziekte en lijden te doorstaan; en het leven productiever te maken. 

Soms worden mensen die wereldse kennis opdoen trots op hun eigen 
wijsheid en denken dan dat ze de raad van de Heer en zijn profeten 
niet hoeven op te volgen. De Heer heeft ons gewaarschuwd dat geleerd 
te zijn goed is als we naar zijn raad luisteren. Anders gebruiken we 
onze opleiding op een dwaze manier. (Zie Nephi 9:28-29.) 

Het belang van een schoolopleiding 

• Waarom is het belangrijk dat we naar school gaan? Wat kunnen we 
leren door naar school te gaan? 

Een groot deel van onze vorming vindt plaats op school, waar we leren 
lezen, schrijven en rekenen. We krijgen ook geschiedenis, aardrijks-

220 



Les 13 

kunde en natuurkunde. We bestuderen het menselijk lichaam, hoe de 
sterren zich bewegen en leren over de schoonheid en het doel van plan-
ten en dieren. Opleidingen zorgen ervoor dat we de vooruitgang op het 
gebied van industrie, technologie en natuurwetenschappen, bijhouden. 

• Toon visueel hulpmiddel 26-a: 'Een goede opleiding is belangrijk 
voor jongeren'. 

De leden van de kerk, in het bijzonder de jongeren, hebben altijd de 
raad gekregen al het mogelijke te doen om een goede schoolopleiding 
te volgen. Dat betekent ook een goede beroepsopleiding krijgen. Soms 
is het echter moeilijk om naar school te gaan. We kunnen inzitten over 
het geld, de tijd of de moeite die ermee gepaard gaat. Maar aangezien 
de Heer wil dat we een goede opleiding krijgen, zal Hij ons helpen 
dit doel te bereiken, als we Hem om hulp vragen en ons best doen. Als 
school niet mogelijk is, kunnen we toch informeel van mensen om 
ons heen leren die bijzondere kennis of vaardigheden hebben. Zulke 
mensen willen meestal wel helpen als ze zien dat we graag leren. 

Onderwijs houdt nooit op 

• Toon visueel hulpmiddel 26-b: 'Kennis opdoen behoort een levens-
lang proces te zijn'. 

We moeten onze officiële opleiding zo lang mogelijk voortzetten. Dat 
kan door naar de universiteit of hogeschool te gaan, of door het 
volgen van een beroeps- en/of bedrijfsopleiding. We kunnen ook een 
plaatselijke avondopleiding of een schriftelijke cursus voor volwasse-
nen volgen. 

We moeten onze opleiding voortzetten door 'uit de beste boeken' 
(LV 88:118) kennis op te doen. Dat vereist dat we ons verstand moeten 
gebruiken bij de keuze van wat we lezen. Sommige boeken en tijd-
schriften helpen ons een beter mens te worden door ons te leren wat 
goed en mooi is. Andere boeken en tijdschriften bevorderen de godde-
loosheid. 

President Spencer W. Kimball heeft gewaarschuwd: 'Veel (...) kwade 
invloeden komen rechtstreeks ons huis binnen - door de televisie, 
de radio, tijdschriften, kranten en andere lectuur.' (Ensign, mei 1978, 
blz. 45.) We moeten kwade invloeden vermijden en in plaats daarvan 
onze geest met goede gedachten vullen. Als we lezen en studeren 
over goede dingen, behoren we de Heer te vragen ons te helpen ze te 
begrijpen en te onthouden. 

We kunnen ook naar toneelstukken gaan die ons medeleven en sympa-
thie voor alle mensen bijbrengen en naar concerten en musea bezoeken 
om liefde voor schoonheid te ontwikkelen. We moeten dan wat we 
geleerd hebben, met andere mensen delen. 
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In het gezin kunnen we ongemerkt veel leren. Je kunt als gezin samen 
dingen maken. Samen picknicken, kamperen, op vakantie gaan of zelfs 
korte wandelingen kunnen leermomenten zijn. 

Al doende leert men 
Hemelse Vader heeft ons op de aarde geplaatst om te kunnen leren en 
ervaring op te doen. Veel kunnen we alleen maar leren door het te 
doen; het is niet genoeg er alleen maar over te lezen. We kunnen bij-
voorbeeld niet leren om van iemand te houden door er alleen maar 
over te lezen; we moeten die persoon dienen om liefde voor hem of 
haar te ontwikkelen. 

De Heer heeft gezorgd voor veel mogelijkheden om in zijn kerk te hel-
pen en leiding te geven, en daardoor te leren. Als we bezig zijn met het 
vervullen van de taken die bij onze functie of roeping horen, krijgen we 
vaak te maken met uitdagingen. Als we die uitdagingen overwinnen 
door onze taken te doen, vermeerderen we onze vaardigheden, en 
taken die daarvoor nog moeilijk waren, worden makkelijker. Daarna 
zijn we in staat anderen te helpen soortgelijke uitdagingen te helpen 
overwinnen. 

Al doende kunnen we allemaal leren, en dan maakt het niet uit hoeveel 
officiële opleiding we hebben genoten. Een vrouw klaagde eens tegen 
doctor Louis Agassiz, een vooraanstaand wetenschapper, dat ze nooit 
de kans had gehad om te leren. Ze vertelde dat ze met haar zus een 
pension runde en dat ze nergens anders tijd voor had. Hij vroeg wat 
voor werk ze deed, en ze antwoordde: 

'Ik schil aardappelen en ik snijd uien.' 

Hij vroeg: 'Waar zit u tijdens deze interessante maar huishoudelijke 
taken?' 

'Op de onderste tree van de keukentrap.' 

'Waar staan uw voeten dan?' 

'Op de geglazuurde stenen.' 

'Wat is geglazuurd steen?' 

'Dat weet ik niet, meneer.' 

'Hoe lang heeft u daar al zitten schillen?' 

'Vijftien jaar.' 

'Mevrouw, hier is mijn adres', zei doctor Agassiz. 'Wilt u zo vriendelijk 
zijn mij een brief te schrijven over geglazuurd steen?' 

Daar ging ze serieus op in. Ze zocht 'steen' op in het woordenboek, 
maar vond de omschrijving ervan te eenvoudig om die aan een 
beroemd wetenschapper te sturen. Daarom keek ze in de encyclopedie. 
Toen ze daarin over stenen las, stuitte ze op woorden waarvan ze de 
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betekenis niet begreep. Die zocht ze dus op. En toen, omdat ze echt 
geïnteresseerd raakte in wat ze leerde, bezocht ze museums en steen-
bakkerijen. Toen ze klaar was met haar onderzoek, schreef ze doctor 
Agassiz een brief van 36 kantjes over geglazuurde steen. 

Ze kreeg een brief van doctor Agassiz terug waarin hij schreef dat hij in 
haar brief slechts een paar kleine wijzigingen had aangebracht en hem 
gepubliceerd had. Hij stuurde haar 250 dollar. Aan het einde van de 
brief vroeg hij: 'Wat zat er onder die stenen?' 

Ze keek eronder. Er zaten mieren. Ze ging dus mieren bestuderen. Ze 
kwam erachter dat er ongeveer tweeduizend verschillende soorten 
bestonden. Ze raakte geboeid door de vele soorten mieren en hun leef-
wijze. Na een uitgebreide en zorgvuldige studie stuurde ze 260 kantjes 
over dat onderwerp aan doctor Agassiz. Hij publiceerde dat in de vorm 
van een boek en stuurde haar nog meer geld. 

Met dat geld ging ze alle landen van haar dromen bezoeken. (Ontleend 
aan Marion D. Hanks, The Gift of Self blz. 151-153.) 

• Waardoor, behalve door het geld dat ze ontving, was deze vrouw 
rijker geworden? (Door meer kennis en nieuwe interesse voor de 
wereld om haar heen.) 

Ouderling Richard L. Evans leerde: 'Sommige zaken kun je aan iemand 
anders geven, en andere dingen niet, behalve als hij bereid is ze aan 
te nemen, zich die eigen te maken en daarvoor de prijs te betalen. Dat 
beginsel is van toepassing op studeren, op talenten ontwikkelen, kennis 
opnemen, vaardigheden leren en op alle levenslessen.' (Richard L. 
Evans, Richard Evans' Quote Book, blz. 74.) 

• Bespreek de mogelijkheden die in uw omgeving beschikbaar zijn om 
kennis en ervaring te vermeerderen. 

Tot slot 
De Heer heeft gezegd dat we kennis over het evangelie en de wereld 
moeten opdoen. Dat kan door de Schriften en de woorden van de pro-
feten te bestuderen, te bidden, een rechtschapen leven te leiden, naar 
school te gaan of andere cursussen te volgen, belangstelling te hebben 
voor de dingen om ons heen en te proberen te begrijpen wat we mee-
maken. Als we kennis verkrijgen, zullen we alles wat de Heer ons gege-
ven heeft, leren waarderen. Door meer kennis en een opleiding kunnen 
we ons gezin tot steun zijn, Gods koninkrijk opbouwen, betere burgers 
zijn en meer op onze Vader in de hemel gaan lijken. 

Opdracht 
Vaders: Moedig uw kinderen aan om een opleiding te volgen. Geef ze 
het goede voorbeeld. Maak plannen voor leerzame gezinsactiviteiten. 

Jonge priesterschapsdragers: Maak de nodige plannen om een goede 
opleiding te volgen. 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Stel u op de hoogte van de studiemogelijkheden in uw samenleving 
en de omliggende gebieden. 

2. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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JEZUS CHRISTUS, 
ONZE ROTS 

Doel: Jezus Christus maken tot de Rots waarop we bouwen. 

Inleiding 

• Toon visueel hulpmiddel 27-a: 'De Heer Jezus Christus'. Laat de broe-
ders ernaar kijken en laat ze dan ongeveer een halve minuut hun 
ogen sluiten. Laat ze zich indenken dat ze bij de Heiland zijn. Vertel 
dat we aan de hand van het volgende verslag een beter beeld zullen 
krijgen van onze Heiland, Jezus Christus. 

Ouderling Meivin J. Ballard is vroeger bij de indianen van Noord-
Amerika op zending geweest. Op zijn zending wilde hij graag het getui-
genis ontvangen dat hij de wil des Heren deed. Hij zei dat hij, toen 
hij de Heer om die bevestiging had gevraagd, een droom had waarin 
hij zichzelf in de tempel zag, en hij ging een van de zalen binnen. 

'Toen ik daar naar binnen ging,' vertelde ouderling Ballard, 'zag ik 
daar, gezeten op een verhoogd platform, het allerheerlijkste Wezen dat 
mijn ogen ooit hadden aanschouwd en waarvan ik nooit had gedacht 
dat het kon bestaan. Toen ik naar voren liep om te worden voorgesteld, 
stond Hij op, kwam met gespreide armen naar me toe en noemde me 
glimlachend zachtjes bij mijn naam. Ik zal die glimlach nooit vergeten, 
al word ik een miljoen jaar oud. Hij nam me in zijn armen, kuste me, 
drukte me tegen zich aan en zegende me totdat het merg in mijn been-
deren leek te smelten. Toen Hij me losliet, viel ik neer voor zijn voeten 
die baadden in mijn tranen en ik overlaadde ze met kussen. Ik zag de 
littekens van de nagelen in de voeten van de Verlosser van de wereld. 
Het gevoel dat over me kwam toen ik zo dicht bij Hem was, zijn liefde, 
zijn genegenheid en zijn zegen voelde, was zo intens dat ik er alles wat 
ik ben en wat ik ooit hoop te worden voor over zou hebben om te kun-
nen voelen wat ik toen heb gevoeld!' (Geciteerd door Bryant S. Hinck-
ley, in Sermons and Missionary Service of Meivin J. Ballard [1949], blz. 156.) 

Wij hebben een Zaligmaker nodig 
Voordat we naar de aarde kwamen, waren we bij onze hemelse Vader. 
Toen we bij hem woonden, werd ons het heilsplan voorgelegd. 
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We waren daar zo blij mee dat we het aanvaardden en juichten van 
vreugde. (Zie Job 38:1-7.) 

Het heilsplan eiste dat we bij onze hemelse Vader weggingen en dat we 
als stervelingen naar de aarde zouden komen. Daar zouden we licha-
melijk van God gescheiden zijn en zouden vrij zijn om zelf te kiezen of 
we zijn geboden zouden gehoorzamen. 

Als we zouden kiezen om te zondigen, zouden we onrein worden. Dat 
hield in dat iemand die zonder zonde was, de prijs voor onze zonden 
zou moeten betalen en ons reinigen, omdat iemand die onrein is het 
koninkrijk van God niet kan binnengaan. (Zie 1 Nephi 15:34.) 

Om te zorgen dat we bij Hem konden terugkeren, heeft onze hemelse 
Vader een Heiland aangewezen om ons te verlossen. Die Verlosser is 
onze oudste broer, Jezus Christus, die vrijwillig naar de aarde is geko-
men om onze Heiland te zijn. Hij heeft gezegd dat de eer van ons heil 
onze Vader in de hemel toebehoort. (Zie Abraham 3:27; Mozes 4:2.) 
Lucifer, een van onze andere broeders, wilde ook graag onze Heiland 
zijn. Maar hij wilde ons dwingen om verlost te worden en de eer voor 
zichzelf houden. (Zie Mozes 4:1.) Onze hemelse Vader sloeg zijn aanbod 
af en Hij ordende Jezus tot onze Heiland. (Zie 1 Petrus 1:18-20.) Daar-
door heeft onze hemelse Vader onze keuzevrijheid veilig gesteld.) 

Jezus Christus is het hechte fundament waarop we kunnen bouwen 

• Wat is een hecht fundament? (Een stevige ondergrond die sterk is en 
niet kan worden verplaatst of verwoest.) 

Een hecht fundament draagt alles wat erop rust. Als we bijvoorbeeld 
een gebouw zetten, zorgen we dat het fundament zo sterk mogelijk 
is, zodat het gebouw lang blijft staan. Zo moeten wij ons leven op een 
hecht fundament bouwen zodat we de beproevingen in dit leven kun-
nen doorstaan. 

• Toon visueel hulpmiddel 27-b: 'Jezus Christus is ons hechte 
fundament'. 

Onze Heiland, Jezus Christus, is het enige hechte fundament waarop 
we ons leven kunnen bouwen. De profeet Helaman heeft gezegd: 
'Gij moet op de rots van onze Verlosser, de Christus, de Zoon van God, 
uw fundament (...) bouwen, opdat, wanneer de duivel zijn krachtige 
winden zendt, (...) ja, wanneer al zijn hagel en zijn krachtige storm 
u zullen striemen, dit geen macht over u zal hebben, (...) en dit 
wegens de rots, waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is; 
indien de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen' 
(Helaman 5:12). 

Jezus is het hechte fundament omdat Hij door onze hemelse Vader 
geordend is om onze Verlosser te zijn. Nephi heeft gezegd: 'Er is geen 
andere naam onder de hemel gegeven, waardoor een mens zalig kan 
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worden, dan deze Jezus Christus' (2 Nephi 25:20). Alleen door het 
zoenoffer van Jezus Christus kunnen we vergeving krijgen voor onze 
zonden en kunnen we het eeuwige leven ontvangen. Dat kunnen we 
niet zelf doen. Alleen Jezus heeft die macht. 

Op Christus bouwen 
We kunnen op het hechte Fundament, Jezus Christus, bouwen op de 
volgende manieren: 

• Toon een poster van de volgende lijst, of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

Hoe op Christus, het hechte Fundament, 
te bouwen 

1. Het gezelschap van de Heilige Geest zoeken. 
2. Aan het avondmaal deelnemen. 
3. Bidden en vasten. 
4. De geboden onderhouden. 
5. De Schriften bestuderen. 
6. De levende profeet volgen. 
7. De Heer liefhebben en Hem dienen. 

Het gezelschap van de Heilige Geest zoeken 
De Heilige Geest, of de Geest van de Heer, geeft ons inzicht in het leven 
en de aard van onze Heiland, want een van de taken van de Geest is 
van Christus getuigen. (Zie Johannes 15:26.) In feite kunnen we alleen 
door de Heilige Geest achter de diepere betekenis komen van het offer 
dat de Heer voor ons heeft gebracht. De Heilige Geest helpt ons ook de 
waarheid van de Schriften en de geïnspireerde leringen van de levende 
profeten begrijpen. 

Aan het avondmaal deelnemen 
Na onze doop en bevestiging houden we de Geest van de Heer bij 
ons door aan het avondmaal deel te nemen en dat waardig te zijn. 
(Zie LV 20:77, 79.) 

• Waaraan moeten we denken als we aan het avondmaal deelnemen? 

Bidden en vasten 
Ook door bidden en vasten kunnen we nader tot de Heer komen, 
zijn liefde voelen door de macht van de Heilige Geest, en troost en 
gemoedsrust krijgen. 

Een vrouw vertelde hoe zij door gebed onze hemelse Vader en de 
Heiland heeft leren kennen. Op zekere dag werd ze van het werk naar 
huis geroepen en men vertelde haar dat haar zoon was verdronken. De 
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schok was overweldigend. In haar ondraaglijke verdriet riep ze uit: 
'Mijn Heer, mijn God, waarom?' Duidelijk en onmiddellijk kwam het 
vriendelijke antwoord in haar gedachten: 'Ik heb hem nodig.' 

De dagen daarna werd ze op wonderbaarlijke wijze vertroost. 'Toen ik 
mijn hart in gebed voor mijn Vader uitstortte,' vertelde ze, 'heeft Hij me 
gehoord en op zijn manier die gebeden verhoord. (...). Die beproeving 
had de afstand tussen mij en onze Vader in de hemel (...) kunnen ver-
groten. Maar het tegendeel is waar; ik sta nu dichterbij bij mijn Schep-
per dan ooit tevoren, en Hij heeft me gezegend met kennis en een getui-
genis.' (Anita L. Highes, 'Why Did You Take My Son?' Ensign, juli 1978, 
blz. 66.) 

De geboden onderhouden 
In de Schriften staat dat alleen degenen die Christus' geboden onder-
houden, Hem echt leren kennen. (Zie 1 Johannes 2:3.) Als we zijn 
geboden onderhouden, worden we geleidelijk aan meer als Hji, totdat 
we in zijn nabijheid worden binnengelaten. (Zie Joseph Fielding Smith, 
Doctrines of Salvation, onder redactie van Bruce R. McConkie 
[1954-1956], 2:7.) 

• Laat de broeder die u daartoe de opdracht heeft gegeven, verslag 
uitbrengen over Mosiah 4 en 5. Zorg ervoor dat deze punten bespro-
ken worden: door de uitspraken van koning Benjamin voelde zijn 
volk de Heilige Geest, of de Geest van de Heer, en beloofden ze Gods 
geboden te onderhouden. De geboden die koning Benjamin hun 
aanraadde, waren: Gods grootheid indachtig zijn; nederig worden; 
dagelijks bidden; anderen geen letsel toebrengen; kinderen van 
elkaar leren houden; hun bezittingen aan de armen afstaan; reinheid 
in gedachte, woord en daad. Toen het volk daarnaar ging handelen, 
gingen ze op de Heiland lijken. Als wij die dingen ook doen, zullen 
wij ook meer op de Heiland gaan lijken. 

Alma heeft gezegd dat we, als ons leven meer in overeenstemming is 
met dat van de Heiland, 'het beeld van God in [ons] gelaat' zullen ont-
vangen. (Zie Alma 5:14; zie ook vers 19.) Dat betekent voor een deel 
dat we worden vervuld met Gods liefde, en met anderen meevoelen. 
Het betekent ook dat we trouw willen blijven aan onze verbonden met 
de Heer en het waardig willen zijn om zijn naam te dragen. 

De Schriften bestuderen 
In de Schriften staat het verhaal van het leven van de Heiland, en zijn 
leerstellingen en leringen staan erin. 'Onderzoekt de Schriften,' heeft 
de Heer geboden,'(. . .) deze zijn het, welke van Mij getuigen' (Johan-
nes 5:39). In de Schriften lezen we hoe de Heiland met de mensen op 
aarde omging en hoe wij met elkaar moeten omgaan. 

Uit de Schriften leren wij het evangelie. De Heer heeft gezegd dat Hij 
ons, als wij ons leven op het evangelie bouwen, op de dag van het oor-
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deel voor de Vader schuldeloos zal houden, (zie 3 Nephi 27:13-16), 
dat de poorten der hel ons niet zullen overweldigen (zie 3 Nephi 11:39) 
en dat we uiteindelijk op de laatste dag geheiligd en verhoogd kunnen 
worden. (Zie 3 Nephi 27:17-22.) Ons leven op het evangelie van 
Christus bouwen betekent geloof in de Heer hebben, ons van onze zon-
den bekeren, gedoopt worden, de gave van de Heilige Geest ontvangen 
en tot het einde volharden. 

• Nodig een paar broeders uit om te vertellen hoe zij door studie van 
de Schriften de Heiland beter hebben leren kennen. 

De levende profeet volgen 

• Hoe kunnen we beter op Christus bouwen als we de levende profeet 
volgen? 

De president van de kerk is Gods woordvoerder op aarde. Als zodanig 
openbaart hij wat God van ons wil. Als we dus de raad van de profeet 
opvolgen, volgen we God en doen we zijn wil. Op die manier, doordat 
we gehoorzaam leren zijn en ondervinding opdoen, ontwikkelen we 
geloof in de Heer. Dat geloof is een 'anker' voor onze ziel en zet ons 
aan tot goede daden. (Zie Ether 12:4.) Daardoor worden we eerzame 
zonen en dochters van God. (Zie Moroni 7:25-26.) 

De Heer liefhebben en Hem dienen 

Koning Benjamin heeft zijn volk voorgehouden: 'Wanneer gij in de 
dienst van uw naasten zijt, [zijt] gij louter in de dienst van uw God' 
(Mosiah 2:17). Anderen liefhebben en dienen, is de Heer liefhebben en 
dienen. 

En als we de Heiland liefhebben en dienen, leren we Hem beter ken-
nen. Doordat we de Heer dienen, gaan we voelen zoals Hij voelt en 
denken zoals Hij denkt: 'Want hoe kent iemand de meester, die hij niet 
heeft gediend, en die voor hem een vreemdeling is, en verre is van de 
gedachten en voornemens van zijn hart?' (Mosiah 5:13). 

De zegeningen die we ontvangen door Jezus Christus tot ons 
hechte fundament te maken 

Ons wordt beloofd dat we, als we ons leven op de rots van Christus, 
het hechte fundament, bouwen, in staat zullen zijn om weer voor eeu-
wig bij Hem en onze hemelse Vader te wonen en alles te ontvangen wat 
Zij voor ons hebben. De Heiland heeft ons beloofd: 

'Wie Mij ontvangt, ontvangt mijn Vader; 

'En wie mijn Vader ontvangt, ontvangt mijn Vaders koninkrijk; daarom 
zal alles, wat mijn Vader heeft, aan hem worden gegeven' (LV 4:37-38). 

• Welke andere zegeningen kunnen wij ontvangen als we Jezus 
Christus tot ons hechte fundament maken? 
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Tot slot 

• Geef uw getuigenis dat Jezus onze Verlosser en Zaligmaker is. Nodig 
als de tijd dat toelaat nog andere broeders uit om hun getuigenis te 
geven. 

Opdracht 
Neem u als priesterschapsdrager voor de Heiland te leren kennen en 
meer op Hem te gaan lijken. Kies een eigenschap van de Heer die u 
zich helemaal eigen wilt maken. Begin daar nu mee. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Neem van het lesboek Evangeliebeginselen hoofdstuk 3, 'Jezus 
Christus, onze uitverkoren Leider en Heiland', en hoofdstuk 11, 
'Het leven van Christus' nog eens door. 

2. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie 
op het bord. 

3. Zorg dat u uw getuigenis kunt geven van Jezus als uw Verlosser 
en Heiland. 

4. Geef een broeder van tevoren opdracht om in drie tot vier minuten 
verslag uit te brengen van Mosiah 4 en 5. Zorg ervoor dat hij ter 
sprake brengt wat koning Benjamin aan zijn volk vroeg en hoe het 
volk daarop reageerde. 

5. Geef broeders de opdracht door u uitgekozen verhalen, teksten of 
citaten voor te lezen. 
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KEUZEVRIJHEID -
EEN GESCHENK 

VAN GOD 

Doel: het beginsel keuzevrijheid beter begrijpen en leren hoe belangrijk 
het is verstandige keuzen te maken. 

Inleiding 
Jakob, de broer van Nephi, zegt in het Boek van Mormon: 'Weest daar-
om goedsmoeds en bedenkt, dat gij vrij zijt om zelfstandig op te treden 
- om de weg te kiezen van de eeuwige dood of de weg van het eeu-
wige leven' (2 Nephi 10:23). 

Wat geeft ons de kracht om beslissingen te nemen? Waarom hebben we 
bijvoorbeeld besloten ons te laten dopen? Of waardoor kunnen we 
bepalen welke kleren we aantrekken, naar welke school we gaan, of 
welk werk we gaan doen? 

Het antwoord daarop is dat we van God een geschenk hebben gekregen 
dat we keuzevrijheid noemen. Dat geschenk is de macht om te kiezen. 
De allerbelangrijkste keuze die we moeten doen, is mogelijk gemaakt 
door het zoenoffer van de Heiland en betreft het eeuwige leven. Als wij 
ervoor kiezen de Heer te volgen, zal Hij ons zegenen en ons leren 
hoe we van onze keuzevrijheid gebruik kunnen maken om als God te 
worden en het eeuwig heil te verwerven. 

Lehi heeft het begrip keuzevrijheid uitgelegd aan zijn zoon Jakob: 
'Daarom zijn de mensen vrij (...) te kiezen, vrijheid en eeuwig leven 
door de grote bemiddeling voor allen, of gevangenschap en dood 
naar de slavernij en macht des duivels' (2 Nephi 2:27). 

Keuzevrijheid: een eeuwige wet 
Keuzevrijheid is een eeuwige wet. President Brigham Young heeft 
over keuzevrijheid gezegd: 'Dit is een wet die altijd al, in alle eeuwig-
heid, heeft bestaan, en hij zal blijven bestaan in alle komende eeuwig-
heden. Ieder intelligent wezen moet de macht hebben om te kiezen.' 
(Discourses of Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe [1941], 
blz. 62.) 

• Laat een broeder Abraham 3:22-28 en Mozes 4:1-4 voorlezen. 
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Voordat we op aarde kwamen, zijn we in een hemelse raadsvergade-
ring bijeen geweest. Een van de belangrijkste punten betrof het eeuwige 
beginsel keuzevrijheid. Lucifer, ofwel Satan, wilde ons onze keuzevrij-
heid afnemen. Maar Jezus Christus wilde de wil van de Vader doen, 
namelijk ons toestaan zelf te kiezen. 

'Die keuzevrijheid', heeft president Wilford Woodruff gezegd, 'is altijd 
het erfdeel geweest van de mens onder het bestuur van God. De mens 
had die keuzevrijheid al in de hemel der hemelen voordat de wereld 
bestond, en de Heer heeft die daar gehandhaafd en verdedigd tegen de 
agressie van Lucifer en degenen die zijn kant kozen. (...) Door die keu-
zevrijheid zijn u en ik en alle andere mensen verantwoordelijke wezens, 
verantwoordelijk voor de koers die we volgen, het leven dat we leiden 
en voor onze daden.' (Discourses of Wilford Woodruff, samengesteld door 
G. Homer Durham [1946], blz. 8-9.) 

Onze keuzevrijheid gebruiken 
Om onze keuzevrijheid te gebruiken, zijn er bepaalde zaken nodig. 
Allereerst moeten we weten wat goed en kwaad is; ten tweede moeten 
we de vrijheid hebben om te kiezen; en ten derde moeten er gevolgen 
zijn als we onze keuzevrijheid gebruikt hebben. 

• Als u elk punt besproken heeft, zet u op het bord: Kennis van goed en 
kwaad, Vrijheid om te kiezen, en Gevolgen van onze keuzen. 

Kennis van goed en kwaad 
Om een rechtvaardig oordeel te ondergaan als we onze Heiland ont-
moeten, moeten we kunnen denken en redeneren. We moeten begrijpen 
wat we doen, en het verschil tussen goed en kwaad en de gevolgen 
van ons handelen kunnen zien. Daarom houdt de Heer ons pas verant-
woordelijk voor onze keuzen als we acht jaar zijn - de leeftijd van 
verantwoordelijkheid. (Zie LV 68:25-27; 29:46-47.) Wie jonger is dan 
acht jaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn daden. 
Mormon heeft uitgelegd: 

'Kleine kinderen zijn gezond, want zij zijn niet in staat om zonde te 
begaan. (...) 

'Kleine kinderen kunnen zich niet bekeren, daarom is het vreselijke 
goddeloosheid om de reine barmhartigheden Gods jegens hen 
te verloochenen; want zij zijn allen levend in Hem wegens Zijn barm-
hartigheid' (Moroni 8:8,19). 

Mormon heeft ook uitgelegd dat mensen die 'geen wet hebben' 'levend 
zijn in Christus' (Moroni 8:22). Dat betekent, dat de mensen die niet 
in het evangelie onderwezen zijn of het niet kunnen begrijpen, zoals 
mensen die belemmerd zijn in hun ontwikkeling, pas verantwoordelijk 
geacht worden als hun over het evangelie verteld is of als zij het wel 
kunnen begrijpen. 

237 



238 

28-a: 'Gevaar - verboden te zwemmen'. 



Les 13 

De vrijheid om te kiezen 
Kunnen kiezen tussen goed en kwaad is het belangrijkste aspect van 
onze keuzevrijheid. De Heer weet dat we zowel ten goede als ten 
kwade beïnvloed kunnen worden als we voor een keuze staan. Zonder 
de tegenstelling tussen die twee krachten zouden we geen keuzen 
hoeven doen - zouden we geen keuzevrijheid hebben. Daarom geeft 
de Heer ons beginselen, wetten en geboden, en probeert Satan ons te 
verleiden die niet te gehoorzamen 

De Heer zegt: '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' (Marcus 12:30). Satan fluistert ons vooral in: 'God liefhebben? 
Waarom? Trek je maar niets van Hem aan!' Hij kan zelfs laten door-
schemeren dat God niet bestaat! 

De Heer zegt: 'Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt' (Exodus 20:8). 
Satan zegt: 'Gebruik de zondag om je te ontspannen. Wat voor zin heeft 
het om op die dag naar de kerk te gaan en niet te werken?' 

De Heer zegt: 'Eer uw vader en uw moeder' (Exodus 20:12). Satan prent 
ons in dat we onze ouders niet hoeven gehoorzamen: 'Het is jouw le-
ven en je moet doen wat jij wilt. Pak alles wat je ouders je geven. Binnen-
kort zijn ze oud en dan kan een ander voor ze zorgen.' (Ontleend aan 
Carl W. Buehner 'Who's on the Lord's Side', Improvement Era, juni 1961, 
blz. 402.) 

• Toon visueel hulpmiddel 28-a: 'Gevaar - verboden te zwemmen'. 
Laat de broeder die daartoe opdracht heeft gekregen het verhaal ver-
tellen over het bord 'Gevaar - verboden te zwemmen'. (Zie 'Voor de 
leerkracht'.) 

Zoals uit het verhaal over het bord 'Gevaar - verboden te zwemmen' 
blijkt, worden onze keuzemogelijkheden beperkt als we toegeven 
aan de verleidingen van Satan. Elke keer als we voor het kwade kiezen, 
verliezen we een stukje vrijheid. We krijgen alleen meer vrijheid als we 
het goede kiezen. 

President Kimball heeft eens een brief geschreven aan een jongeman 
die worstelde met een probleem over godsdienst. President Kimball 
wilde dat die jongeman goed begreep wat hij koos. Hij schreef: 

'Beste John, 

'Ik ben ernstig bezorgd over je weerstand en argumenten tegen de 
waarheden van het evangelie. 

'Ik besef dat ik je niet tegen je wil kan overtuigen. (...) Zelfs als ik het 
zou kunnen, zou ik je niet tot een bepaalde denkwijze dwingen, want 
de keuzevrijheid is de belangrijkste wet van God en allemaal zijn we 
verantwoordelijk voor de manier waarop we die hanteren; maar vast 
staat dat we allemaal ons aandeel moeten leveren om degenen die wel-
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licht hulp nodig hebben, ten goede te beïnvloeden.' ('Absolute Truth', 
Ensign, september 1978.) 

De gevolgen van onze keuzen 
Een logisch uitvloeisel van het gebruik van onze keuzevrijheid is dat 
we gevolgen van onze keuzen ondergaan. We moeten echter goed 
begrijpen dat we wel de vrijheid hebben om te kiezen, maar niet vrij 
zijn om de gevolgen van onze keuzen te kiezen. Goede gevolgen zijn 
het resultaat van goede keuzen; verkeerde gevolgen zijn het resultaat 
van verkeerde keuzen. De profeet Samuël zegt in het Boek van 
Mormon: '[God] heeft het u gegeven goed van kwaad te kunnen onder-
scheiden; en Hij heeft het u gegeven het leven of de dood te kunnen 
kiezen; en gij kunt het goede doen en tot het goede worden hersteld, 
of het goede tot u hebben hersteld; of gij kunt het kwade doen en het 
kwade tot u hebben hersteld' (Helaman 14:31). 

• Toon visueel hulpmiddel 28-b: 'Het beginsel keuzevrijheid is net als 
de wet van de oogst: wat we zaaien, zullen we ook oogsten'. 

De wet van de oogst bestaat daarin dat we oogsten wat we zaaien. 
(Zie Galaten 6:7-8.) Een boer leeft volgens die wet. Het soort zaad dat 
hij zaait, bepaalt wat hij zal oogsten. Als hij tarwe zaait, zal hij tarwe 
oogsten, geen maïs. Ook kan hij, als hij het zaad eenmaal heeft gezaaid, 
niet kiezen de oogst te verwaarlozen en toch een goede oogst binnen-
halen. 

Het beginsel keuzevrijheid is als de wet van de oogst: als we iets kiezen, 
moeten we de gevolgen van die keuze accepteren. In bepaalde gevallen 
zullen we de totale gevolgen van onze keuzen pas overzien als we door 
God geoordeeld worden. Maar vaak hebben onze keuzen directe gevol-
gen. Bijvoorbeeld: na onze doop hebben we de gave van de Heilige 
Geest gekregen. Pas na onze opstanding zullen we volledig begrijpen 
hoeveel het betekent om de Heilige Geest als metgezel te hebben, 
maar als we ervoor kiezen de Heilige Geest niet te gehoorzamen en om 
te zondigen, verliezen we zijn invloed. Het directe gevolg van kiezen 
voor het verkeerde is dat we niet langer de vertroosting, het begrip, de 
liefde en de leiding voelen die de Heilige Geest geeft als wij doen wat 
goed is. 

• Wat zijn de gevolgen als een jongeman het woord van wijsheid over-
treedt? (Hij is het niet waardig om te worden verhoogd in het pries-
terschap. De Geest trekt zich terug. Hij is het niet waardig om op zen-
ding te gaan. Hij kan verslaafd raken aan stoffen die schadelijk zijn 
voor zijn lichaam.) 

• Wat zijn de gevolgen als een vader nalaat zijn kinderen in het evan-
gelie te onderwijzen? (Er kan in het gezin minder liefde heersen. 
Kinderen kunnen misschien goed en kwaad niet van elkaar onder-
scheiden. Hij kan zijn kinderen voor eeuwig kwijtraken als zij het niet 
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waardig zijn en blijven om naar tempel te gaan. De geestelijke voor-
uitgang van de kinderen kan vertraging ondervinden.) 

Of de gevolgen zich nu of in de toekomst voordoen, ons leven zal een 
afspiegeling zijn van ons gebruik van onze keuzevrijheid. De zegenin-
gen die uit de keuze voor het goede voortvloeien, houden in: 'ontwik-
keling, groei en vooruitgang'. (Ouderling James E. Faust in Conference 
Report, oktober 1984, blz. 73.) Daarbij hoeven we niet bang te zijn voor 
de directe gevolgen of voor gevolgen in de toekomst. 

• Zing de lofzang 'Strijdt voor Het recht.' (Lofzang 161; of Evangelie-
beginselen, blz. 370.) 

We zijn verantwoordelijk voor onze keuzen 
Wij hebben vrijheid van handelen, maar we zullen voor ons doen en 
laten verantwoordelijk worden gehouden. Eens zullen we voor God 
staan en rekenschap afleggen van hoe we onze keuzevrijheid gebruikt 
hebben. Dan zal God ons oordelen. Zijn oordeel zal zowel rechtvaardig 
als barmhartig zijn. Het fundament daarvan bestaat uit zijn liefde en 
de wetten van de hemel. 

President Joseph F. Smith heeft gezegd: 'God heeft alle mensen keuze-
vrijheid gegeven en Hij heeft ons het recht gegeven om Hem wel of niet 
te dienen. (...) Maar Hij zal een nauwgezet verslag van ons vragen 
van ons gebruik van die keuzevrijheid, en wat over Kaïn gezegd is, zal 
ook over ons gezegd worden: "Moogt gij het niet opheffen, indien gij 
goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een 
belager aan de deur" (Genesis 4:7).' (Gospel Doctrine [1939], blz. 49.) 
Alma heeft gezegd: 

'En het is een vereiste van de rechtvaardigheid Gods, dat de mensen 
naar hun werken worden geoordeeld, en als hun werken in dit leven en 
de verlangens van hun hart goed waren, dat zij ook ten laatsten dage 
terugontvangen, wat goed is. 

'En als hun werken boos zijn, zullen die hun ten kwade worden 
vergolden' (Alma 41:3-4). 

Omdat onze daden een gevolg zijn van onze keuzen, is het belangrijk 
dat we goede keuzen maken. Jozef in het Oude Testament is een goed 
voorbeeld van iemand die het goede koos en grote zegeningen ontving 
door zijn rechtschapen daden. 

Toen Jozef naar Egypte was gebracht, werd hij dienstknecht van Potifar, 
een hoveling van Farao en overste van de wacht. Jozef werd gezegend 
omdat hij had gekozen om de Heer na te volgen. Potifar zag dat alles 
wat Jozef deed, goed was, en gaf hem verantwoordelijkheid over alles 
wat hij had. Vanwege Jozef zegende de Heer het huis en de akkers van 
Potifar. 
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In die tijd echter begon de vrouw van Potifar Jozef te begeren. Haar 
gevoelens voor hem werden sterker, totdat zij op een dag probeerde 
Jozef te verleiden tot overspel met haar. 

• Toon het visuele hulpmiddel in kleur van Jozef die de vrouw van 
Potifar weerstaat. U vindt deze plaat in de afdeling 'Platen' van 
dit lesboek. Laat een broeder Genesis 39:7-12 voorlezen. Kende Jozef 
Gods wetten met betrekking tot overspel? Welke keuzemogelijk-
heden had Jozef? Wat koos hij? 

Toen hij verleid werd, dacht Jozef aan het grote vertrouwen dat Potifar 
in hem had gesteld; maar belangrijker was dat hij aan de Heer dacht en 
ook aan zijn belofte om Hem te gehoorzamen. Jozef wist dat hij uitein-
delijk tegenover God verantwoording moest afleggen. Dat gaf hem de 
kracht om de vrouw van Potifar te weerstaan. Hij koos voor gehoor-
zaamheid aan God. 

De pogingen van de vrouw om Jozef te verleiden hielden niet op omdat 
hij haar eenmaal had geweigerd. Iedere dag opnieuw bracht zij hem in 
verleiding en iedere keer weerstond hij haar. Uiteindelijk beschuldigde 
zij Jozef, boos en gefrustreerd als ze was, van de zonde waaraan ze zelf 
schuldig was. Jozef werd daarom in de gevangenis gezet. 

'Maar de Here was met Jozef' omdat hij verkoos gehoorzaam te zijn. 
Uiteindelijk werd Jozef uit de gevangenis bevrijd en werd hij heerser 
over heel Egypte.' (Zie Genesis 39-41.) 

• Hoe kan het voorbeeld van Jozef voor ons een hulpmiddel zijn om 
onze keuzevrijheid goed te gebruiken? 

Tot slot 
President McKay heeft gezegd: 'Behalve het leven zelf is het recht ons 
eigen leven te bepalen Gods grootste gave aan de mens. We moeten 
onze keuzevrijheid meer koesteren dan welk aards bezit ook. Ze is on-
vervreemdbaar verbonden met de geest van de mens. Het is een god-
delijke gave aan ieder normaal mens. (...) De mens heeft een bijzondere 
gave gekregen die aan geen enkel ander levend wezen is verleend. 
God heeft hem de macht gegeven om te kiezen. Alleen tegen de mens 
heeft de Schepper gezegd: 'Gij moogt voor uzelf kiezen, want dit is 
u gegeven' (Mozes 3:17). Zonder die goddelijke macht om te kiezen kan 
de mensheid geen vooruitgang maken.' ('Man's Free Agency -
An Eternal Principle of Progress', Improvement Era, december 1965, 
blz. 1073.) 

We moeten keuzevrijheid hebben om vooruitgang te kunnen maken. 
Maar we moeten er een juist gebruik van maken, want God stelt ons 
verantwoordelijk voor onze keuzen. We moeten proberen onze hemelse 
Vader te gehoorzamen, bidden, naar zijn profeten luisteren en waardig 
zijn om door de Heilige Geest geleid te worden. 
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Opdracht 
Kies een aspect van uw leven waarin u verbetering wilt aanbrengen, 
neem besluiten die het gewenste resultaat zullen opleveren en voer die 
ook uit. 

Aanvullende teksten 

• 2 Nephi 2:11 (tegenstelling in alle dingen) 

• Leer en Verbonden 58:26-29 (de Heer gebiedt niet in alles) 

• Leer en Verbonden 101:78 (we zijn verantwoordelijk voor onze 
zonden) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Neem hoofdstuk 4 van Evangeliebeginselen, 'Keuzevrijheid' nog eens 
door. 

2. Laat een broeder zich voorbereiden om de volgende analogie te pre-
senteren: 'Als we toegeven aan de verleidingen van Satan, beperken 
we onze keuzemogelijkheden. Het volgende voorbeeld geeft aan 
hoe dat in zijn werk gaat: Stel je voor dat je bij het strand een bord 
ziet waarop staat: ['Gevaar - verboden te zwemmen'] We zouden 
dat als een beperking kunnen zien. Maar is het dat ook? We hebben 
nog steeds veel keuzemogelijkheden. We kunnen ergens anders 
gaan zwemmen. We kunnen langs het strand lopen en schelpen gaan 
zoeken. We kunnen naar de zonsondergang kijken. We kunnen 
naar huis gaan. We kunnen ook het bord negeren en gaan zwemmen 
waar het gevaarlijk is. Maar als [het gevaar waarvoor het bord 
waarschuwde] ons in zijn greep heeft en we onder water worden 
getrokken, hebben we nog maar weinig keuzemogelijkheden. We 
kunnen proberen te ontkomen of om hulp roepen, maar misschien 
verdrinken we. (Evangeliebeginselen, [1997] blz. 23.) 

3. Zorg dat u met de broeders het lied 'Strijd voor het recht' kunt 
zingen. (Lofzang 161; of Evangeliebeginselen, blz. 370.) 

4. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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DE SABBAT HEILIGEN 

Doel: leren de sabbat heilig te houden. 

Inleiding 
In de jaren dertig konden veel mensen in de Verenigde Staten geen 
werk vinden. Het was een periode van grote ontberingen. Een priester-
schapsdrager in Salt Lake City vond werk bij de overheid. Het werd 
goed betaald en het bood zekerheid. Er was echter één probleem: hij 
moest op zondag werken. Maar hij had het geld nodig om zijn gezin te 
onderhouden. 

Hij wist dat de Heer het niet altijd erg vindt als mensen op zondag 
moeten werken. Hij bad dus dat de Heer het goed zou vinden dat hij op 
zondag zou werken. Maar de Heer gaf hem het gevoel dat het in zijn 
geval niet goed zou zijn. De man sprak erover met zijn vrouw. Ze von-
den allebei dat hij tegen zijn werkgever moest zeggen dat hij op zondag 
niet zou werken. Toen hij dat deed, zei zijn werkgever hem dat hij dan 
zijn baan zou verliezen. 

• Wat zou u doen als u die man was? 

Toen die priesterschapsdrager weigerde om op zondag te werken, werd 
hij ontslagen. Kort daarna vond hij echter ander werk waarbij hij op 
zondag niet hoefde te werken. 

De heiligheid van de sabbat 
In het begin is de Heer zes dagen bezig geweest met de schepping van 
deze aarde, maar op de zevende dag rustte Hij. (Zie Genesis 2:2-3.) Die 
dag noemde Hij de sabbat. Hij heeft door zijn voorbeeld aangegeven 
dat wij de sabbat in ere moeten houden door uit te rusten van al ons 
werk. De Heer heeft altijd van zijn kinderen verwacht dat ze één dag 
van de zeven dagen aan Hem zouden toewijden. 

Vóór de tijd dat Christus op aarde was, vierde men de sabbat op de ze-
vende dag van de week. Maar na Christus' opstanding hebben de meeste 
christenen de sabbat op de eerste dag van de week in acht genomen. 
(Zie Handelingen 20:7.) Dat werd de dag van de Heer genoemd (zie 
Openbaring 1:10) omdat Hij op die dag is opgewekt. (Zie Johannes 20:1.) 
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Christus is de Heer van de sabbat. (Zie Marcus 2:27-28.) In die hoeda-
nigheid heeft Hij ons geboden '[zijn] heilige dag' (zie LV 59:9-13) in 
acht te nemen. 

In de tijd van Mozes heeft de Heer het belang van de sabbat duidelijk 
aangegeven door hem op te nemen in de tien geboden. 

• Lees Exodus 20:8-11. 

De Heer heeft tegen het volk van Israël gezegd dat de sabbat erg 
belangrijk was - dat hun gehoorzaamheid daarin een bewijs was van 
hun trouw aan Hem. (Zie Exodus 31:12-17.) 

Tot aan de tijd van Jezus Christus werd de sabbat gevierd zoals dat in 
deze tekst en in andere teksten in de Schriften door de Heer was aange-
geven. In die eeuwen hebben veel ongeïnspireerde godsdienstleiders 
veel beperkingen opgelegd ten aanzien van wat men op de sabbat 
mocht doen. Zij zeiden bijvoorbeeld dat er op de sabbat geen vuur 
mocht worden ontstoken of gedoofd. Men mocht alleen een knoop ont-
warren als dat met één hand kon. Men mocht niet meer dan twee kilo-
meter lopen. Een gebroken arm of been mocht pas na de sabbat gezet 
worden. 

Het werd zo moeilijk om alle regeltjes na te leven dat ze het eigenlijke 
doel van de sabbat uit het oog verloren. In plaats van een zegen en een 
vreugde werd de sabbat een last. 

President George Albert Smith heeft uitgelegd hoe wij de sabbat moe-
ten zien: '[De Heer] heeft een van de zeven dagen aangewezen, niet om 
tot een last te maken maar tot een vreugde, en om te zorgen dat ons 
huis een trefpunt voor het gezin kan zijn, (...) [en] we meer van elkaar 
kunnen gaan houden.' ('Obey the Commandments', Improvement Era, 
januari 1949, blz. 9.) 

• Hoe kan de sabbat een vreugde worden? 

De sabbat heilig houden 
De Heer heeft ons met betrekking tot de sabbat niet veel regels gege-
ven; Hij heeft ons alleen een aantal richtlijnen gegeven. 

• Lees Leer en Verbonden 59:9-13. Waarom heeft de Heer ons gevraagd 
de sabbat te heiligen? (Om onszelf onbesmet van de wereld te hou-
den.) Wat betekent het om 'uzelf meer onbesmet van de wereld (...) 
[te] bewaren'? 

• Toon visueel hulpmiddel 29-a: 'Op de sabbat behoren we onze 
"sacramenten (...) [te] offeren". 

• Wat behoren we volgens deze verzen te doen om de sabbat heilig te 
houden? (We gaan naar de kerk, rusten uit van ons werk, tonen de 
Heer onze toewijding, offeren onze offeranden en sacramenten, belij-
den onze zonden, bereiden onze maaltijden met eenvoud des harten, 
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we vasten en bidden.) Wat zijn offeranden? (Gaven aan de Heer. 
Daartoe behoren ook onze tiende en andere offergaven.) Wat wordt 
bedoeld met 'uw voedsel met eenvoudigheid des harten bereiden'? 
(Op die dag alleen eenvoudige maaltijden klaarmaken.) 

Het Eerste Presidium van de kerk heeft gezegd: 'De sabbat is geen 
gewone dag waarop we alleen maar uitrusten van ons werk en die we 
naar believen en luchthartig kunnen doorbrengen. Het is een heilige 
dag, de dag van de Heer, die we behoren door te brengen als een dag 
van aanbidding en eerbied.' ('The Sabbath', Church News, 11 juli 1959.) 

• Wat kunnen we op de sabbat nog meer doen om die heilig te 
houden? 

In aanvulling op de aanwijzingen die ons in de Schriften en door onze 
levende profeten gegeven worden, kunnen we ook leren hoe we de 
sabbat moeten heiligen door een studie te maken van het leven van de 
Heiland. Toen Jezus bijvoorbeeld op een sabbatdag de synagoge bin-
nenging om daar onderricht te geven, kwam Hij langs een man met een 
verschrompelde hand. De schriftgeleerden en Farizeeën waren ervan 
overtuigd dat het een ontheiliging van de sabbat zou zijn als Hij de 
man zou genezen, en gingen om de Heiland heen staan om te zien wat 
Hij zou doen. 

Omdat Hij wist wat ze dachten, vroeg de Heer hun: 'Is het geoorloofd 
op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of 
verloren te doen gaan?' Toen keek Hij hen allemaal om de beurt aan en 
zei tegen de man: 'Strek uw hand uit.' Dat deed de man, en zijn hand 
werd volkomen gezond. (Zie Lucas 6:6-10.) 

Op een andere sabbatdag vroeg Jezus: 'Als een zoon of een os van 
iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrek-
ken (ook) op de sabbatdag?' (Lucas 14:5-6.) 

• Welk soort werk is op de sabbat volgens het voorbeeld van de 
Heiland gepast? 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Het is een feit dat sommige mensen op de sabbat moeten werken. En 
in feite kan werk dat echt noodzakelijk is - bijvoorbeeld het verzorgen 
van zieken - bijdragen tot de heiliging van de sabbat. Maar bij derge-
lijke activiteiten zijn onze motieven van belang. 

'Men overtreedt de geboden als men op de sabbat wil werken om er 
rijker van te worden; want geld dat op zondag wordt verdiend 
met werk dat niet noodzakelijk is, is onrein geld.' ('The Sabbath -
A Delight', Ensign, januari 1978.) 

Als we moeten beslissen of we iets gaan doen wat op de sabbat mis-
schien niet gepast is, kunnen we ons het volgende afvragen: 
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Doen we iets wat goed is? 

Is het geestelijk opbouwend? 

Zou Jezus het doen? 

Als we werken op zondag niet kunnen vermijden, behoren we de geest 
van de sabbat in ons hart te hebben. 

Zegeningen die we krijgen als we de sabbat heiligen 
De Heer heeft ons grote stoffelijke en geestelijke zegeningen beloofd als 
we de sabbat heilig houden. Als we die dag in ere houden 'met dank-
zegging, met een blijmoedig hart en gelaat (...) is de volheid der aarde 
de uwe. (...) hetzij voor voedsel, of voor kleding, of voor huizen, of 
voor schuren, of voor boomgaarden, of voor tuinen, of voor wijngaar-
den' (LV 59:15-17). 

• Welke andere zegeningen kunnen we ontvangen als we de sabbat 
heilig houden? 

Tot slot 
De Heer heeft gezegd dat we niet lichtvaardig met heilige zaken om 
moeten gaan. Een van de heiligste zaken die de Heer ons heeft gege-
ven, is zijn heilige dag. Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd: 
'Het doel van de sabbat is dat we geestelijk opgebouwd worden, onze 
verbonden hernieuwen, dat we aanbidden, uitrusten, bidden. De zon-
dag is er om de geest te voeden, opdat wij onszelf onbesmet van de 
wereld mogen bewaren door Gods gebod te gehoorzamen.' ('Keeping 
the Sabbath Day Holy', Ensign, mei 1971, blz. 6.) 

Opdracht 
Probeer de sabbat op een hoger geestelijk peil te brengen. Roep uw 
gezinsleden bij elkaar en bespreek hun doen en laten op de sabbat. 
Bespreek manieren om de sabbat te heiligen. Wijs de gezinsleden erop 
dat ze zich drie vragen moeten stellen om te bepalen of hun activiteiten 
gepast zijn: 

Doen we iets wat goed is? 

Is het geestelijk opbouwend? 

Zou Jezus het doen? 

Aanvullende teksten 

• Leviticus 19:30 (ons wordt geboden de sabbat te heiligen) 

• Nehemia 13:15-21 (we mogen op de sabbat niets verkopen) 

• Jesaja 58:13-14 (we jagen op de sabbat geen wereldse pleziertjes na) 
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Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Lees hoofdstuk 24 uit Evangeliebeginselen, 'De sabbatdag' nog eens 
door. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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TIENDE EN 
OFFERGAVEN 

Doel: ons helpen de wet van tiende na te leven en royale offergaven te 
geven. 

Inleiding 

• Zet op het bord: 'Zal een mens God beroven?' 

Toen Christus na zijn opstanding het Amerikaanse vasteland bezocht, 
stelde Hij de Nephieten dezelfde vraag die Maleachi, een profeet uit het 
Oude Testament al eerder gesteld had: 'Zal een mens God beroven?' 
(Maleachi 3:8; 3 Nephi 24:8.) 

• Hoe kunnen we God beroven? Lees Maleachi 3:8. 

De wet van tiende 
De wet van tiende is meer dan een gebod van de Heer. Door die wet 
hebben wij de mogelijkheid Hem iets terug te geven van wat Hij ons 
heeft gegeven. Ook kunnen we er zijn koninkrijk mee helpen opbou-
wen en blijk geven van ons geloof in Hem. 

Vaak wordt de vraag gesteld: 'Wat is een volledige, eerlijke tiende?' 
Een tiende is het tiende deel van onze inkomsten. (Zie LV 119.) Dat 
betekent dat we een tiende deel van ons inkomen geven; of als we niet 
zozeer geld hebben maar wel vee of opbrengst van het land, dan geven 
we daar een tiende van. 

We betalen tiende door die te overhandigen aan een vertegenwoordiger 
van de Heer: een lid van de bisschap of het gemeentepresidium. Hij 
maakt het geld over naar de hoofdzetel van de kerk waar men onze 
tienden en andere bijdragen noteert. 

Eenmaal per jaar wordt aan ieder lid van de kerk gevraagd een af-
spraak te maken voor een gesprek onder vier ogen met de bisschop 
of de gemeentepresident. Tijdens dat gesprek neemt hij het overzicht 
van onze tiende door en vraagt hij of we dat jaar een volledige tiende 
hebben betaald. Dat onderhoud heet 'tiendevereffening.' 

De Heer vindt het betalen van tiende zo belangrijk dat we geen tempel-
aanbeveling kunnen krijgen als we geen volledige tiende betalen. 
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Verder moeten volwassen mannen en jongemannen een volledige 
tiende betalen om in het priesterschap verhoogd te kunnen worden. 

Ouderling Matthew Cowley van het Quorum der Twaalf heeft eens ver-
teld over een Maori-zuster in een afgelegen dorp in Nieuw-Zeeland die 
de juiste instelling had ten aanzien van het betalen van tiende: 

'Op een keer ging ik, zoals altijd als ik daar in de buurt was, bij deze 
grootse, kleine vrouw op bezoek. Ze was de tachtig gepasseerd en blind. 
Waar zij woonde was geen gemeente van de kerk en ze had geen contact 
met de priesterschap, behalve als de zendelingen daar kwamen. (...) 

' ( . . . ) Ze zat achter haar huis bij een klein vuur. Ik stak mijn hand uit 
om haar de hand te drukken en ik stond op het punt om (naar Maori-
gewoonte) mijn neus tegen de hare te wrijven, maar zij zei: "Geef me 
geen hand." (...) 

' ( . . . ) Toen kroop ze naar haar huisje. In de hoek van het huis stond een 
spade. Ze pakte die en kroop ergens anders naartoe, terwijl ze de af-
stand mat. Uiteindelijk was ze waar ze moest zijn en begon te graven. 
(...) Na enige tijd stootte ze [met haar spade] op iets hards. Ze haalde 
(...) een weckfles tevoorschijn, opende die en haalde er iets uit. Dat 
overhandigde ze aan mij. Het was Nieuw-Zeelands geld, ter waarde 
van ongeveer 115 euro. 

'Ze zei: "Dit is mijn tiende. Nu kan ik de hand van Gods priesterschap 
drukken." 

'Ik zei: "Zoveel tiende hoeft u niet te betalen." 

'Ze zei: "Dat weet ik. Nu nog niet. Maar ik betaal iets vooruit want ik 
weet niet wanneer Gods priesterschap hier weer langskomt." 

'Toen bukte ik me en wreef met mijn neus en voorhoofd tegen haar 
neus en voorhoofd, en mijn tranen rolden over haar wangen.' 
(Conference Report, oktober 1948, blz. 159-160.) 

• Waarom tonen we onze liefde voor de Heer als we onze tiende 
betalen? Waarom blijkt daaruit hoeveel geloof we hebben? 

Offergaven 
Behalve onze tiende kunnen we nog meer geld geven om het koninkrijk 
Gods te helpen opbouwen. Die bijdragen noemen we offergaven. 

Elke maand op de vastenzondag dienen te leden een vastengave te 
geven die ten minste het equivalent is van twee overgeslagen maal-
tijden. De leden kunnen voorts nog bijdragen aan: zendingsfonds, 
humanitaire hulp, tempelbouw en permanent studiefonds. 

Aan de hand van het volgende verhaal van ouderling Boyd K. Packer, 
kunnen we begrijpen hoe belangrijk het is dat we tiende en offergaven 
betalen: 
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Een aantal jaren geleden vertelden twee zendelingen hun gemeente-
president dat een gezin dat ze in het evangelie onderwezen, plotseling 
had besloten zich niet te laten dopen. De vader had over de tiende 
horen spreken en daarna alle verdere bijeenkomsten met de zendelin-
gen afgezegd. 

'Enkele dagen daarna', zei ouderling Packer, 'haalde de gemeentepresi-
dent de zendelingen over om samen met hem dat gezin nog een keer 
een bezoek te brengen. 

'"Ik heb begrepen", zei hij tegen de vader, "dat u hebt besloten om geen 
lid van de kerk te worden." 

'"Dat klopt", antwoordde hij. 

'"De zendelingen hebben me verteld dat u moeite hebt met de tiende." 

'"Ja", zei de vader. "Ze hebben ons daar niets over gezegd en toen ik er 
toch achterkwam, zei ik: 'Dat is teveel gevraagd. Onze kerk heeft zoiets 
nog nooit gevraagd. We vinden het veel teveel en daarom worden we 
geen lid."' 

'"Hebben ze met u gesproken over de vastengaven?" vroeg hij. 

'"Nee", zei de man. "Wat is dat?" 

'"In de kerk slaan we één keer per maand twee maaltijden over en dra-
gen de waarde van die maaltijden in geld af om de armen mee helpen." 

'"Dat hebben ze ons niet verteld", zei de man. 

'"Hebben ze met u gesproken over de welzijnszorg?" 

'"Nee", zei de vader, "wat is dat?" 

'"Wij geloven dat we elkaar moeten helpen. Als iemand in behoeftige 
omstandigheden verkeert, ziek is, geen werk of problemen heeft, 
hebben we de mogelijkheid om te helpen, en ook van u zou worden 
verwacht dat u zou helpen." 

'"Hebben ze u ook verteld dat we geen betaalde geestelijkheid hebben? 
Allemaal geven we onze tijd, onze talenten en onze middelen om het 
werk vooruit te helpen. En we krijgen er geen cent voor." 

'"Daar hebben ze ons helemaal niets over verteld", zei de vader. 

'Toen zei de gemeentepresident: "Als u moeite hebt met zo'n kleinig-
heid als de tiende, dan bent u blijkbaar niet klaar voor deze kerk. Mis-
schien heeft u het juiste besluit genomen door geen lid te worden." 

'Bij hun vertrek zei hij nog tegen de vader: "Hebt u zich ooit afge-
vraagd waarom er mensen zijn die dit alles bereidwillig doen?" Ik heb 
nooit een rekening voor mijn tiende gekregen. Nooit is er iemand bij 
mij aan de deur geweest om mijn tiende te innen. Maar we betalen het 
- al het andere - en beschouwen het als een groot voorrecht. 
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"'Als u ontdekt waarom, dan heeft u de parel van grote waarde binnen 
handbereik." (...) 

'"Maar," vervolgde de gemeentepresident, "het is uw beslissing. 
Ik hoop alleen dat u erover wilt bidden." 

'Enkele dagen later belde er iemand aan bij de gemeentepresident. Hij 
wilde een datum afspreken voor de doop van zijn gezin.' (Ensign, 
november 1974.) 

• Hoe kwam het dat deze man lid van de kerk wilde worden? 

Hoe worden onze tiende en offergaven gebruikt? 
De tiende en offergaven die wij aan de kerk geven, worden gebruikt 
voor het werk van de Heer. Dat geld wordt door onze priesterschaps-
leiders besteed zoals de Heer dat aangeeft. Die bijdragen zijn een 
middel om onze broeders en zusters terug te brengen naar onze Vader 
in de hemel. 

• Waarom is er geld nodig om het werk van de Heer tot stand te 
brengen? 

Onze tiende en offergaven worden onder andere gebruikt: 

1. Voor het zendingswerk. 

2. Voor de bouw en het onderhoud van kerkgebouwen, tempels en 
andere gebouwen. 

3. Voor het onderwijs op scholen, seminaries en instituten van de kerk. 

4. Voor het drukken en verspreiden van lesmateriaal. 

5. Om het familiehistorisch werk en het werk voor de doden te 
bevorderen. 

6. Voor degenen die in behoeftige omstandigheden verkeren. 

7. Ter bestrijding van de kosten van de algemene conferenties. 

Bereidwillig onze tiende en offergaven betalen 

• Waarom is het een voorrecht om de Heer tiende en offergaven te 
geven? 

We behoren onze tiende en offergaven bereidwillig te betalen. In de 
Schriften staat dat we dat niet 'met tegenzin of gedwongen' moeten 
doen, 'want God heeft de blijmoedige gever lief' (2 Korintiërs 9:7). 
In de Schriften staat ook dat, als iemand het 'met tegenzin' doet, 'het 
hem wordt toegerekend, alsof hij de gave had behouden' (Moroni 7:8). 

Ouderling Marion G. Romney heeft eens iets meegemaakt waardoor we 
die tekst beter kunnen begrijpen: 

'Ongeveer vijfentwintig jaar geleden verhuisden zuster Romney en ik 
naar een wijk waar ze net begonnen waren met de bouw van een nieuw 
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kerkgebouw. De hoogte van de bijdrage die ik volgens de bisschop zou 
moeten betalen, verbaasde me nogal. Ik vond het minstens twee keer 
teveel. Toch (...) zei ik: "Goed, bisschop, ik zal het betalen, maar het zal 
[stukje bij beetje] moeten want zoveel heb ik niet ineens." En dus begon 
ik te betalen. Ik bleef betalen totdat er nog maar drie termijnen over 
waren. Ik zat, zoals ik dat gewend was, in het Boek van Mormon te 
lezen en stuitte op de volgende tekst: 

'"Wanneer iemand een gave offert (...) met tegenzin, (...) wordt het 
hem toegerekend, alsof hij de gave had behouden; daarom wordt hij 
voor God als slecht beschouwd" (Moroni. 7:8). 

'Daar schrok ik geweldig van, want ik moest nog ongeveer duizend 
dollar betalen. Hoe dan ook, ik betaalde de rest van wat ik beloofd had, 
en daarna (...) nog wat meer (...) om de Heer ervan te overtuigen dat 
ik het met de juiste houding had gedaan.' ('Mother Eve, A Worthy 
Exemplar', Relief Society Magazine, februari 1968, blz. 84-85.) 

De zegeningen van het betalen van tiende en offergaven 
De Heer heeft ons beloofd dat Hij ons zal zegenen als we bereidwillig 
onze tiende en offergaven betalen. 

• Lees 3 Nephi 24:10-12. Wat belooft de Heer als wij onze tiende betalen? 

President Joseph F. Smith heeft het volgende verhaal verteld over de 
zegeningen die het gevolg zijn van het betalen van tienden: 'Ik herinner 
me nog heel goed een voorval uit mijn kinderjaren. Mijn moeder was 
weduwe met een groot gezin waarvoor zij moest zorgen. Toen wij eens 
in het voorjaar onze aardappelkuilen openden, liet zij door haar jongens 
een lading van de beste aardappelen opladen en die bracht zij naar het 
tiendekantoor; aardappelen waren dat jaar schaars. Ik was toen nog 
klein, en ik mende het span paarden. Toen we bij het kantoor voorreden 
om de aardappelen te lossen, kwam een van de klerken naar buiten en 
zei tegen mijn moeder: "Weduwe Smith, het is een schande dat u tien-
de moet betalen." (...) Hij sprak afkeurend over het feit dat mijn moe-
der haar tiende betaalde; hij vond haar allesbehalve verstandig of voor-
zichtig. Hij zei dat er anderen waren die sterk en in staat waren om te 
werken, die steun ontvingen van het tiendenkantoor. Mijn moeder keek 
hem aan en zei: "( . . .) Je moest je schamen. Zou je mij een zegening wil-
len onthouden? Als ik mijn tiende niet betaal, verwacht ik dat de Heer 
mij zijn zegeningen onthoudt. Ik betaal mijn tiende, niet alleen omdat 
het een gebod van God is, maar ook omdat ik verwacht dat ik ervoor 
gezegend word. Ik verwacht dat het me goed gaat als ik me aan dit ge-
bod en andere geboden houd, en dat ik voor mijn gezin zal kunnen zor-
gen." (...) Zij had genoeg om haar gezin te onderhouden. Wij kwamen 
nooit zoveel tekort als vele anderen .(...) Die weduwe kon aanspraak 
maken op de voorrechten van het huis van God. Geen enkele verorde-
ning van het evangelie kon haar worden onthouden, want zij gehoor-
zaamde de wetten van God.' (Gospel Doctrine, blz. 228-229.) 
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• Waarom liet zuster Smith haar jongens de beste aardappelen opladen 
om haar tiende te betalen? Waarom hebben die jongens door die erva-
ring beter begrepen hoe belangrijk het is om je tiende te betalen? Welke 
zegeningen ontving zuster Smith doordat ze haar tiende betaalde? 

Ouderling Henry D. Taylor heeft het volgende gezegd over de zegenin-
gen die ons toevloeien als we onze tiende en offergaven betalen: 'De 
Heer houdt zich aan zijn beloften. Hij opent echt de vensters van de 
hemel en Hij stort zijn zegeningen uit over degenen die getrouw zijn en 
zijn geboden gehoorzamen. (...). Het kunnen zegeningen van financiële 
of stoffelijke aard zijn, of misschien van geestelijke aard, waardoor we 
kracht, vrede en vertroosting ontvangen.' (Ensign, mei 1974, blz. 108.) 

Tot slot 
De Heer heeft ons het gebod gegeven om tiende en offergaven te beta-
len. Als we dat doen, bouwen we aan Gods koninkrijk. We dragen bij 
tot het geluk van vele mensen, de levenden en de doden. Als wij die 
geboden gehoorzamen, geven we blijk van onze liefde voor onze Vader 
in de Hemel, Jezus Christus, en onze broeders en zusters. Ook geven 
we blijk van ons geloof in God. Daarvoor krijgen wij zowel materiële 
als geestelijke zegeningen die veel meer waard zijn dan wat we geven. 

Opdracht 
Als u nog geen tiende betaalt, neem u dan vast voor een eerlijke tiende 
te betalen en bij de tiendevereffening aanwezig te zijn. Denk eens aan 
uw offergaven aan de kerk. Als u vindt dat u meer moet geven, doe dat 
dan. Vertel uw gezinsleden hoeveel zegeningen we krijgen als we onze 
tiende en offergaven betalen, en probeer ze ertoe te brengen die wetten 
te gehoorzamen. 

Aanvullende teksten 

• Genesis 14:19, 20 (Abraham betaalde een tiende) 

• 2 Kronieken 31:5-6 (de Israëlieten betaalden hun tiende) 

• Nehemia 10:37-38 (de kinderen van Israël betaalden hun tiende) 

• Alma 13:13-16 (Abraham betaalde een tiende) 

• Leer en Verbonden 64:23 (wie zijn tiende betaalt, zal bij de weder-
komst niet omkomen) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Neem hoofdstuk 32 van Evangeliebeginselen, 'Tiende en offerande' 
nog eens door. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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EERLIJK ZIJN 

Doel: leren hoe belangrijk eerlijkheid is. 

Inleiding 
Ouderling Howard W. Hunter heeft geschreven over een jongeman die 
een heel belangrijke les leerde: 

'Ik herinner me een jongeman die (...) optrok met een groep die het 
slim vond om dingen te doen die niet door de beugel konden. Hij werd 
een paar keer opgepakt wegens kleine vergrijpen. Op zekere dag werd 
ik opgebeld vanuit het politiebureau en hoorde ik dat de jongen daar 
wegens een verkeersovertreding werd vastgehouden. Hij had te snel 
gereden. (...) Omdat hij wist dat de dingen die hij deed een belem-
mering waren om op zending te gaan, beterde hij zijn leven, en toen hij 
negentien was, kreeg hij zijn oproep. 

' Nooit zal ik vergeten wat we bespraken toen hij terugkwam. Hij ver-
telde dat hij tijdens zijn zending dikwijls had teruggedacht aan de 
moeilijkheden die hij had veroorzaakt doordat hij ten onrechte geloofde 
dat kleine overtredingen niet van belang waren. Maar er was een grote 
verandering in zijn leven gekomen. Hij was tot het besef gekomen 
dat je door een wet te overtreden niet gelukkig wordt, ongeacht of dat 
nu Gods wet is, of de wetten die de maatschappij ons voorschrijft. (...) 

'Ik was onder de indruk hoezeer deze jongeman tijdens zijn zending 
en door zijn studie van zedelijke beginselen veranderd was. Wat is 
het jammer dat hij die les op de moeilijke manier heeft moeten leren, 
maar wat is het een grote zegen als men tot het besef komt dat men 
zich niet goed kan voelen als men de wet overtreedt.' ('Basic Concepts 
of Honesty', New Era, februari 1978, blz. 4-5.) 

• Zijn wij oneerlijk als we de wetten van het land overtreden? 
Waarom? 

• Schrijf op het bord: 'Wij geloven eerlijk te moeten zijn.' 

In het dertiende geloofsartikel, geschreven door Joseph Smith, staat: 
'Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, (...) deugdzaam, en goed 
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te moeten doen aan alle mensen.' In deze tekst en in nog veel meer 
teksten heeft de Heer ons geboden eerlijk te zijn in ons eigen leven en 
in onze omgang met anderen. 

• Wat betekent eerlijk zijn? (Datgene doen waarvan we weten dat het 
goed is. Als we iets beloven, doen we dat. Als we schuld hebben, 
lossen we die af. Eerlijk zijn betekent de waarheid spreken en waar-
heidsgetrouw handelen. Het betekent dat we niet liegen, stelen, 
of de wetten van het land overtreden. Het betekent dat we op geen 
enkele manier bedrog plegen.) 

Het belang van eerlijkheid 
Als we het evangelie van Jezus Christus willen naleven, zullen we eer-
lijk moeten zijn. Als we de waarheid kennen en er niet naar leven, zijn 
we niet eerlijk tegenover onszelf en tegenover God. Om eerlijk te zijn 
tegenover onszelf en de Heer moeten we ons houden aan de verbonden 
die we hebben gesloten. Om de Heilige Geest als onze metgezel te kun-
nen hebben, moeten we eerlijk zijn. 

Eerlijk zijn tegenover God en onszelf betekent dat we ook eerlijk moe-
ten zijn met de mensen om ons heen. Dan zal de Heer ons zegenen met 
zijn Geest en zullen we het vertrouwen, de eer en de loyaliteit verdie-
nen van hen met wie we omgaan. Door eerlijk te zijn tegenover anderen 
kunnen we anderen helpen en onze roeping grootmaken. 

• Lees de volgende situaties. Bespreek met de broeders wat je in elk 
van die situaties kunt doen. 

Voorbeeld 1 
Ouderling O. Leslie Stone vertelde eens het volgende: 'Onlangs waren 
zuster Stone en ik samen met onze kleinzoon, Adam, onderweg naar 
Californië. Rond het middaguur gingen we een hapje eten. Toen de ser-
veerster de rekening bracht, besteedde ik er niet veel aandacht aan, 
maar toen ze me het wisselgeld gaf, realiseerde ik me dat ze geen drie 
maar slechts twee broodjes in rekening had gebracht.' 

• Wat was eerlijk? Hoe zou u, als u dit meemaakte, uw kinderen 
kunnen leren wat eerlijkheid is? 

Ouderling Stone vertelde verder: 

'Ik wist dat het meisje aan het eind van de dag een kastekort zou hebben 
en plotseling moest ik eraan denken hoe mijn vader me had geleerd 
eerlijk te zijn. Ik vond dit een goede gelegenheid om met Adam te pra-
ten over eerlijkheid, en dus vertelde ik hem wat er was gebeurd. Ik zei 
dat we een probleem hadden. 

'Ik zei dat we nu konden opstappen en het geld konden houden, en dat 
niemand erachter zou komen. We konden ook tegen het meisje zeggen 
dat we haar nog het geld voor één broodje schuldig waren. De beslis-
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sing was niet moeilijk omdat we wisten dat we, als we het geld dat niet 
van ons was, zouden houden, het gebod 'Gij zult niet stelen' overtra-
den. We waren het erover eens dat onze hemelse Vader niet tevreden 
zou zijn en dat wij ons ook niet gelukkig zouden voelen omdat we in 
ons hart zouden weten dat we niet eerlijk waren geweest. 

'Adam en ik gingen naar het meisje achter de toonbank en ik vertelde 
haar dat ze ons te weinig in rekening had gebracht en dat we haar nog 
ongeveer twee gulden schuldig waren. Even bloosde ze van verwar-
ring, maar toen bedankte ze ons dat we haar op haar vergissing gewe-
zen hadden. Wij zetten met een blij gevoel onze reis voort, en ik weet 
zeker dat onze hemelse Vader goedkeurde wat we hadden gedaan.' 
('Be Honest', The Friend, januari 1975.) 

Voorbeeld 2 
Ouderling Gordon B. Hinckley heeft eens verteld: 'Onlangs reisden we 
per trein van Osaka naar Nagoja in Japan. Op het station werden we 
begroet door vrienden, en in de opwinding liet mijn vrouw haar hand-
tasje in de trein liggen.' 

• Wat zou u kunnen doen als u het handtasje van zuster Hinckley had 
gevonden? 

Omdat ouderling Hinckley gelooft dat de meeste mensen eerlijk zijn, 
belde hij 'het station in Tokio om aangifte te doen. Toen de trein daar 
ongeveer drie uur later arriveerde, belde de spoorwegmaatschappij met 
de mededeling dat het tasje terecht was. We zouden niet meer in Tokio 
komen, en pas meer dan een maand later werd het tasje in Salt Lake 
City bij ons afgeleverd. Alles wat in het tasje hoorde te zitten, zat er nog 
in.' ('An Honest Man - God's Noblest Work', New Era, oktober 1976, 
blz. 47.) 

• Wat verwacht de Heer van ons als we iets vinden wat van iemand 
anders is? 

De Heer heeft gezegd: 'Indien gij iets vindt, dat uw naaste heeft verlo-
ren, moet gij ijverig nasporingen doen, totdat gij het hem hebt terugge-
geven' (LV 136:26). De Heer verwacht van ons dat we helemaal eerlijk 
zijn. Alles wat niet helemaal eerlijk is, is voor de Heer oneerlijk; er 
bestaat geen gedeeltelijke eerlijkheid. 

• Hoe weten we wat eerlijk is en wat niet? Laat een broeder 
Moroni 7:16-17 voorlezen. 

• Wie is de bron van het goede? Wat zijn de gevolgen van eerlijke 
daden? (Het goede, geloof in Christus, God dienen.) Wie is de bron 
van het kwade? Wat zijn de gevolgen van oneerlijke daden? 
(Het kwade, gebrek aan geloof in Christus, Hem loochenen, God niet 
dienen.) 
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• Laat de broeders de volgende situaties bespreken. De broeders 
moeten bepalen of de desbetreffende persoon helemaal eerlijk is. 

1. Mijn vader heeft nog nooit een bekeuring gehad. Hij rijdt erg goed. 
Hij is voorzichtig en probeert zich aan alle verkeersregels te houden. 

2. Op zijn werk plakt Jaap postzegels van het bedrijf op brieven aan 
zijn zieke moeder. (Zie LV 42:54.) 

3. Joop en Leo zijn dikke vrienden. Ze lenen alles aan elkaar. Als ze 
iets van de ander geleend hebben, brengen ze het op tijd weer terug. 
(Zie Mosiah 4:28; LV 136:25.) 

Eerlijkheid in het gezin 
Priesterschapsdragers moeten er niet alleen naar streven om zelf eerlijk 
te zijn, maar ze moeten ook hun kinderen eerlijkheid bijbrengen. Presi-
dent N. Eldon Tanner heeft gezegd: 'Die opvoeding in eerlijkheid 
begint thuis. Allemaal hebben we persoonlijke bezittingen die (...) niet 
moeten worden weggepakt zonder toestemming van de eigenaar. Een 
kind dat thuis die eerlijkheid respecteert, zal buiten de gezinssituatie 
niet snel geneigd zijn dat beginsel geweld aan te doen. Anderzijds 
wordt door gemis aan zo'n opvoeding geen respect voor de rechten en 
het eigendom van anderen aangekweekt.' (Ensign, mei 1978, blz. 44.) 

• Wat kunnen we thuis doen om eerlijkheid aan te leren en aan te 
moedigen? 

President Brigham Young heeft gezegd: 

'Wees eerlijk. Wee hun, die voorgeven heiligen te zijn en niet eerlijk zijn. 
Een eerlijk hart heeft eerlijk handelen tot gevolg.' (Geciteerd door presi-
dent Kimball in Faith Precedes the Miracle, [1972], blz. 234.) 

Tijdens een tempelaanbevelingsgesprek wordt ons gevraagd of we an-
deren eerlijk behandelen. Iets wat een lid van de kerk, president Ruben 
Dario Pacheo uit Caracas (Venezuela) heeft meegemaakt, is een voor-
beeld van de eerlijkheid die van ons verwacht wordt: 

President Pacheo wilde graag met zijn gezin naar de tempel. Na grote 
opofferingen en een geestelijke voorbereiding had hij met zijn gezins-
leden het geld voor de lange reis bij elkaar. President Pacheo stuurde 
zijn dochter naar de bank om vijfhonderd Amerikaanse dollars op te 
nemen. 

Hij zei: 'Mijn vrouw nam de envelop met geld aan en borg die weg 
zonder het geld na te tellen. De avond voor ons vertrek vroeg ik om 
het geld en merkte dat de envelop ongewoon zwaar was. We telden 
het geld. Ze hadden ons 4065 dollar gegeven. Ik was stomverbaasd. 
(...) Op de kwitantie van de bank stond dat we vijfhonderd dollar 
gekocht hadden - dat was dus een vergissing van de bank van meer 
dan drieduizend vijfhonderd dollar in ons voordeel! 
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'Een aantal vrienden die geen lid waren van de kerk en die avond bij 
ons waren, probeerden ons over te halen dat geld te gebruiken om het 
er in de Verenigde Staten eens fijn van te nemen. Eerlijk gezegd had ik 
nog nooit van mijn leven zoveel geld bij elkaar gezien. Maar ik zei heel 
krachtig: "We kunnen dat geld niet houden, want het is niet van ons. 
Het doel van onze reis naar de tempel is dat we verbonden gaan sluiten 
met de Heer. Wat hebben we daaraan als we niet eerlijk zijn?" 

'We brachten het geld terug naar de bank; ze hadden wel gemerkt dat 
er teveel geld was uitbetaald, maar nergens was terug te vinden aan 
wie. Een paar bankbedienden vroegen me die dag: "Waarom heeft u 
dat gedaan? Niemand wist dat u dat geld had!" 'Het enige wat ik 
daarop zei, was: "Ik ben mormoon."' (Geciteerd door Mario G. Eche-
verri in 'Venezuela', Ensign, februari 1977, blz. 30.) 

• Hoe toonde het gezin Pacheo dat het eerlijk was? Hoe zouden de 
gezinsleden zich gevoeld hebben toen ze zich in de tempel lieten 
verzegelen? 

• Laat de broeders vertellen over recente voorbeelden van eerlijkheid. 

De zegeningen van eerlijkheid 
We ontvangen zegeningen als we eerlijk zijn ten opzichte van anderen, 
onszelf en de Heer. Enkele zegeningen volgen hieronder: 

Mensen gaan ons vertrouwen 
Andere mensen zullen ons vertrouwen als we eerlijk zijn. Ze zullen 
weten dat ze voor hulp en leiding een beroep op ons kunnen doen. 
President Kimball heeft eens over zo iemand verteld: 

'Op een van mijn reizen naar Mexico werd mij door een ringpresident 
gevraagd iemand te ordenen die tot bisschop was geroepen. Dat wilde 
ik graag. De ringpresident kwam samen met die pas geroepen bisschop 
naar onze kamer, waar we kennis met elkaar maakten. Als ik me goed 
herinner, werd deze kleine maar indrukwekkende man aan me voorge-
steld als een rasechte Azteek. Dat vond ik erg fijn om te horen omdat ik 
altijd al bijzondere belangstelling voor de indianen heb gehad. 

'Men vertelde mij over hem, zijn gezin en welk werk hij deed. Hij was 
blijkbaar in dienst van een groot bedrijf en aan onze nieuwe bisschop 
was de boekhouding toevertrouwd. Zijn werkgever en diens echtge-
note hadden besloten tamelijk lang in Europa op vakantie te gaan en hij 
had deze broeder de volledige verantwoording gegeven en gezegd dat 
hij de enige werknemer was in wie hij voldoende vertrouwen stelde om 
hem zijn bankzaken te laten regelen. 

'Toen we onze handen legden op het hoofd van die jongeman, zwol 
mijn hart van trots en bedankte ik de Heer voor mannen die je kon ver-
trouwen, voor mannen die vertrouwen en genegenheid konden wek-
ken.' (Conference Report, gebiedsconferentie Mexico-Stad 1972, blz. 32.) 
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• Hoe belangrijk is het dat vrienden, kennissen en werkgevers ons 
kunnen vertrouwen? Hoe belangrijk is het dat de Heer ons kan 
vertrouwen? 

Het volgende verhaal, verteld door de zoon van een van de eerste pio-
niers, is een voorbeeld van het vertrouwen dat anderen in ons stellen 
als wij eerlijk zijn: 'Op zekere dag werd ik er door mijn vader op uit-
gestuurd om bij een bejaard Navajo-opperhoofd een paard te ruilen. 
Ik was klein van stuk en ik ging te paard, waarbij ik het paard dat ik 
moest ruilen, meeleidde. Het oude opperhoofd kwam naar buiten en 
tilde mij van mijn paard. Ik zei dat mijn vader het paard wilde ruilen 
voor een paar dekens. Hij kwam terug met een aantal fraaie dekens. 
Maar mijn vader had gezegd dat ik goede zaken moest doen, dus 
schudde ik mijn hoofd en zei dat ik er meer wilde hebben. Toen bracht 
hij twee kledingstukken van buffelhuid en nog een aanzienlijk aantal 
lakens. Toen ik vond dat ik het heel goed had gedaan, bond ik de bun-
del op mijn paard en reed huiswaarts. Toen ik mijn vader de dekens 
gaf, ontrolde hij die, bekeek ze en begon ze toen op twee stapels te leg-
gen. Deken na deken rolde hij toen weer op, waarna hij ze samenbond 
en tegen me zei dat ik terug moest om die dekens terug te geven en te 
zeggen dat hij er teveel had meegestuurd. Toen ik daar terugkwam, 
nam het oude opperhoofd de dekens glimlachend aan en zei: "Ik wist 
wel dat je terug zou komen; ik wist dat Jacob ze niet allemaal zou 
houden; weet je, Jacob is niet alleen jouw vader, maar ook de onze.'" 
(Verteld door Le Roi C. Snow, 'Honesty Means Character' in Inspira-
tional Talks for Youth, samengesteld door Preston Nibley [1941], blz. 101.) 

God is blij met ons 
God is blij met ons als we eerlijk zijn. Ouderling Howard W. Hunter 
heeft verteld waarom God blij is als we eerlijk zijn en hoe Hij ons daar-
voor zegent: 'Als we eerlijk zijn, voelen we ons blij. Ik zal u vertellen 
hoe dat komt. Doordat we eerlijk zijn, kunnen we de Meester en de 
heilige Geest bij ons hebben. Overtredingen van de wet van eerlijkheid 
zullen ons beroven van die twee belangrijke zegeningen. Kunt u gelo-
ven dat iemand die liegt of bedriegt (...) de Meester of de Heilige Geest 
bij zich kan hebben?' (New Era, februari 1978, blz. 5.) 

Priesterschapsdragers zijn God niet welgevallig als ze oneerlijk zijn. 
Een oneerlijke man of jongen kan geen vertegenwoordiger zijn van een 
eerlijke, waarheidslievende God. 

We hebben een goed gevoel over onszelf 
Als we eerlijk zijn, hebben we een goed gevoel over onszelf. 

• Waarom krijgen we meer zelfrespect als we eerlijk zijn? 

Iemand die eerlijk is, respecteert zichzelf. Hij heeft niets te verbergen en 
kan iedereen recht in de ogen kijken. Iemand die oneerlijk is, heeft ech-
ter een gevoel van minderwaardigheid, hij schaamt zich en is vaak 
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bang. En dat is maar goed ook, want oneerlijkheid blijft nooit onopge-
merkt. Ouderling Howard W. Hunter vroeg: 'Denk je dat je alleen bent 
als je iets oneerlijks doet? Denk je dat het onopgemerkt blijft als je 
spiekt bij een examen, zelfs als je de enige bent die zich in dat vertrek 
bevindt?' (New Era, februari 1978, blz. 5.) 

We hebben een positieve invloed op anderen 
Onze eerlijkheid heeft een positieve invloed op anderen. President 
Spencer W. Kimball heeft eens verteld over een voorval waarbij het 
goede voorbeeld van een lid van invloed was op een niet-lid: 

'In de trein van New York naar Baltimore raakten we in het restauratie-
rijtuig in gesprek met een zakenman. 

'"Bent u wel eens in Salt Lake City geweest? Hebt u het Tabernakelkoor 
wel eens horen zingen?" En natuurlijk leidde dat tot de gouden vragen: 
"Wat weet u van de kerk en van haar leerstellingen en gebruiken, en 
van de leden?" 

'"Ik weet maar weinig van de kerk," zei hij. "maar ik ken een van de 
leden." Hij [bouwde huizen] in New York. "Ik heb een onderaanne-
mer", vervolgde hij. "Die man is goudeerlijk en zo integer dat ik hem 
gevraagd heb zich in te schrijven voor een werk. Hij is de eerlijkheid 
zelve. Als alle mormonen zijn zoals die man, dan wil ik graag meer 
weten van een kerk die zulke eerzame mensen voortbrengt." We gaven 
hem wat leesmateriaal en zorgden ervoor dat de zendelingen in New 
York hem gingen bezoeken.' (Conference Report, gebiedsconferentie 
Mexico-Stad 1972, blz. 30.) 

Tot slot 
De Heer heeft ons geboden eerlijk te zijn. We moeten daarom onder-
scheid maken tussen eerlijk en oneerlijk handelen. We moeten thuis, in 
onze buurt en in de kerk eerlijk zijn in gedachten, woorden en daden. 
Ook moeten we onze kinderen eerlijkheid bijbrengen. Als we dat doen, 
hebben we een rein geweten, gemoedsrust, een gevoel van eigen-
waarde en het gezelschap van de Heilige Geest. 

• Lees Mosiah 4:30. Wat moeten we volgens koning Benjamin doen? 

• Geef, als u zich daartoe geïnspireerd voelt, uw getuigenis van het 
beginsel eerlijkheid. 

Opdracht 
Ga in de komende week uw gedachten en handelingen na om vast te 
stellen hoe eerlijk u bent. Vraag de Heer om u te helpen de waarheid te 
spreken en eerlijk te handelen. 

Vaders: Overleg met uw echtgenote hoe u uw kinderen eerlijkheid kunt 
bijbrengen. 
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Jongemannen: Neem je nu voor om eerlijk te zijn tegenover je ouders en 
de kerkleiders, en om de wetten van God en de wetten van het land te 
gehoorzamen. 

Aanvullende teksten 

• Exodus 20:15-16 (het gebod om niet te stelen of een vals getuigenis te 
geven) 

• Alma 27:27 (het volk van Ammon is volkomen eerlijk en oprecht) 

• 3 Nephi 1:22 (Satan heeft geprobeerd om door leugens het geloof 
te vernietigen, maar is daarin niet helemaal geslaagd) 

• Leer en Verbonden 42:20-21 (straf voor dieven en leugenaars) 

• Leer en Verbonden 51:9 (iedereen moet eerlijk handelen) 

• Leer en Verbonden 97:8 (de Heer aanvaardt wie eerlijk, boetvaardig 
en gehoorzaam is) 

• Leer en Verbonden 98:10 (op zoek gaan naar eerlijke en verstandige 
mensen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Neem hoofdstuk 31, 'Eerlijkheid' in het boek Evangeliebeginselen nog 
eens door. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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REINE 
GEDACHTEN 

Doel: ons nog meer voornemen om onze gedachten rein te houden. 

Inleiding 
President Spencer W. Kimball heeft de volgende fabel verteld om toe te 
lichten hoeveel invloed reine gedachten en een rechtschapen leven op 
ons hebben: 

'Graaf George had een slecht leven geleid. Hij had gegokt en gedron-
ken, hij had oneerlijk zaken gedaan en van zijn gezicht kon je aflezen 
wat voor soort leven hij geleid had. Hij had een heel lelijk gezicht. 

'Op zekere dag werd hij verliefd op een eenvoudig meisje van het plat-
teland. Hij vroeg haar ten huwelijk. Jenny zei dat ze nooit zou kunnen 
trouwen met iemand die er zo boosaardig uitzag; ze zei ook dat ze een 
man wilde met een gezicht als een heilige, omdat zo'n gezicht de ware 
liefde weerspiegelt. 

'Naar de gewoonte van die tijd ging graaf George naar de heer Aeneas. 
(...) Aeneas maakte maskers van was, en hij was daar zo bedreven in, 
dat je absoluut niet kon zien wie er achter dat masker schuilging. (...) 
Aeneas ging naar zijn magazijn, koos een masker uit, verwarmde het 
boven een lamp en bracht het aan op het gezicht van graaf George; en 
toen graaf George in de spiegel keek, had hij het gezicht van een heilige 
met veel liefde. Hij zag er zo anders uit dat hij Jenny al snel overhaalde. 

'Hij kocht op het platteland een huisje dat bijna schuilging achter een 
zee van rozen, en met een tuintje erbij. Vanaf dat moment veranderde 
zijn hele leven. Hij kreeg belangstelling voor de natuur; hij ontdekte 
"lessen in stenen, boeken in beken en goede dingen in alles om zich 
heen" Vroeger was hij blasé en was het leven niet interessant voor hem; 
nu werd hij een vriendelijk mens en had hij belangstelling voor de 
wereld om zich heen. 

'Hij vond het niet genoeg alleen maar een nieuw leven te beginnen, maar 
hij deed zijn best om het verleden goed te maken. Door middel van een 
betrouwbare advocaat gaf hij degenen die hij bedrogen had, terug wat 
hij op een oneerlijke manier vergaard had. Elke dag werd zijn karakter 
meer verfijnd en kreeg hij mooiere gedachten. 
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'Door een toeval ontdekten zijn vroegere makkers zijn ware identiteit. 
Ze bezochten hem in zijn tuin en probeerden hem over te halen weer 
zijn oude, slechte leven te gaan leiden. Toen hij weigerde, vielen ze hem 
aan en werd het masker van zijn gezicht getrokken. 

'Hij boog zijn hoofd. Dit was het einde; hier eindigde zijn nieuwe leven 
en zijn droom. Toen hij daar zo stond met gebogen hoofd en met het 
masker op het gras, kwam zijn vrouw toegesneld en viel vóór hem 
op haar knieën. Wat denkt u dat ze zag toen ze naar hem opkeek? Alle 
lijnen en alle gelaatstrekken waren hetzelfde als die van zijn masker. 
Mooie lijnen - normale gelaatstrekken.' 

Tot slot zei president Kimball nog: 'Het staat als een paal boven water 
dat het leven dat we leiden en de gedachten die we koesteren, duidelijk 
in ons gezicht te zien zijn.' (Ensign, mei 1975, blz. 80-81.) 

Onze gedachten leiden tot daden 

• In welk opzicht zijn onze gedachten van invloed op wat we doen? 

Onze gedachten zijn van grote invloed op ons handelen. Als we recht-
schapen gedachten koesteren, zullen we rechtschapen handelen. Als we 
slechte gedachten koesteren, zullen we op den duur de zonden begaan 
waaraan we gedacht hebben. 

President David O. McKay heeft dikwijls gesproken over de invloed 
van ons denken op ons handelen. Hij heeft gezegd: 'Gedachten zijn 
het zaad van onze daden; ze gaan eraan vooraf. (...) De Heiland heeft 
er steeds naar verlangd en eraan gewerkt om rechtschapen gedachten, 
reine motieven, nobele idealen in het denken van de mens te planten, 
omdat Hij heel goed wist dat juiste woorden en daden daarvan het 
onvermijdelijke resultaat zouden zijn.' (Stepping Stones to an Abundant 
Life, samengesteld door Llewelyn R. McKay [1971], blz. 206.) 

De zoon van een groot profeet, Nephi, wilde graag openbaring ontvan-
gen, net als zijn vader. Zijn rechtschapenheid werd beloond, en hij 
werd zelf de profeet voor zijn volk. 

• Waardoor was Nephi zo rechtschapen geworden? 

Nephi heeft verteld hoe hij in staat was een rechtschapen leven te 
leiden. Hij schreef: 

'Want mijn ziel verheugt zich in de Schriften, en ik denk erover na en ik 
schrijf ze op tot nut en lering mijner kinderen. Ziet, mijn ziel verheugt 
zich in de dingen des Heren, en ik denk voortdurend na over hetgeen 
ik heb gezien en gehoord' (2 Nephi 4:15-16). 

President David O. McKay heeft het volgende verhaal verteld: 

'Jaren geleden, toen ik president was van het zendingsgebied Europa, 
kwam er een jongeman naar me toe die een zonde beleed. Hij probeerde 
zich te rechtvaardigen door te zeggen dat hij tegen sluitingstijd in een 
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boekwinkel was, en dat hij, toen de deur werd gesloten, voor de verlei-
ding was bezweken. Hij gaf de schuld aan de omstandigheden. 

'Maar ik zei: "Het waren niet de omstandigheden; het was noch die 
gesloten deur, noch de verleiding. Voordat je naar die boekwinkel 
toeging had je er al aan gedacht. Als je daar nooit aan gedacht had, 
was en geen omstandigheid sterk genoeg geweest om jou, een zende-
ling, te verlokken of te verleiden om iets verkeerds te doen. De 
gedachte gaat altijd aan de daad vooraf."' ('Cleanliness Is Next to 
Godliness', Instructor, maart 1965, blz. 86.) 

James Allen heeft eens geschreven: 

'Je kunt de gedachten van de mens vergelijken met een tuin die je met 
overleg kunt bewerken of die je kunt verwaarlozen; maar altijd, of 
je hem nu bewerkt of verwaarloost, zal hij vruchten voortbrengen. Als er 
geen goed zaad wordt gezaaid, zal er veel nutteloos onkruidzaad in 
terechtkomen en dan zal dat ontkiemen. 

'Net zoals een tuinman zijn grond bewerkt, onkruidvrij houdt en er de 
bloemen en vruchten kweekt die hij daar wil hebben, zo kan de mens 
ook de tuin van zijn denken bewerken, alle verkeerde, nutteloze en 
onreine gedachten wieden, en de bloemen en vruchten van juiste, nut-
tige en reine gedachten cultiveren. Als hij dat doet, komt de mens er 
vroeg of laat achter dat hij de meesterhovenier van zijn ziel is, de regis-
seur van zijn leven. Hij (...) begrijpt dan ook steeds beter hoe de kracht 
van gedachten en de elementen van de geest van invloed zijn op zijn 
karakter, omstandigheden en bestemming.' (As a Man Thinketh [1983], 
blz. 15.) 

• Wat moeten we doen om te zorgen dat onze tuin goede vruchten en 
bloemen oplevert? Wat hebben we gedaan als er onkruid in onze tuin 
groeit? 

• Wat moeten wij doen om gedachten te hebben die tot goede daden 
leiden? Wat hebben wij gedaan als onze gedachten tot verkeerde of 
nutteloze daden leidden? 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: 'Als we in ons hart bezig 
zijn met rechtschapen zaken, zullen we rechtschapen worden.' (Ensign, 
januari 1974, blz. 48.) Met andere woorden: 'De Here heeft gezegd, 
dat Hij niet in onheilige tempelen, maar in het hart der rechtvaardigen 
woont' (Alma 34:36). Als we reine gedachten hebben, zal de Geest van 
de Heer bij ons zijn; en als we de Heilige Geest bij ons hebben, zal ons 
leven op den duur gezuiverd worden. 

Onze gedachten rein houden 
Als we op Christus willen gaan lijken, is het niet genoeg om verkeerde 
gedachten te vermijden. We moeten onze geest met rechtschapen 
gedachten blijven vullen. 
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• Laat Filippenzen 4:8 voorlezen. Waar moeten we volgens Paulus aan 
denken? (Zet de antwoorden op het bord. Mogelijke antwoorden: 
alles wat waar, eerlijk, rein, lieflijk, welluidend, deugdelijk of prijzen-
waardig is.) 

Als we maar enigszins kunnen, moeten we nadenken over de waar-
heden van het evangelie. Een van de beste manieren daartoe is ons 
houden aan de belofte die we doen als we van het avondmaal nemen: 
de Heiland altijd indachtig zijn. 

Toen president Spencer W. Kimball lid was van het Quorum der Twaalf, 
heeft hij gezegd: 'Weet u wat het allerbelangrijkste woord in het woor-
denboek is? Dat zou heel goed het woord "indachtig" kunnen zijn. 
Omdat u allen verbonden hebt gesloten - u weet allemaal wat u moet 
doen en hoe u dat moet doen - moeten we die vooral indachtig zijn. 
Daarom gaat iedereen elke zondag naar de avondmaalsdienst -
om deel te nemen aan het avondmaal en te luisteren naar het gebed dat 
de priesters uitspreken, 'dat zij (...) zijner altijd indachtig (...) zijn, en 
zijn geboden (...) onderhouden, die Hij hun heeft gegeven."' (Circles of 
Exaltation [toespraak tijdens het zomersemester van seminarie en insti-
tuut, Brigham Young University, 28 juni 1968], blz. 8.) 

• Hoe kunnen we de Heiland altijd indachtig zijn? 

De grote profeet Alma heeft zijn zoon Helaman wijze raad gegeven die 
wij kunnen gebruiken om de Heiland altijd indachtig te zijn. 

• Laat Alma 37:35-37 voorlezen. Waarom kunnen we ons gesteund 
voelen als we onze gedachten altijd op de Heer gericht houden? 
(We kunnen verleiding weerstaan en een groter geloof, meer gehoor-
zaamheid, hoop en liefde ontwikkelen.) Waarom kan gebed een 
hulpmiddel zijn om onze gedachten en daden rein te houden? 

In de wereld zijn we omgeven door kwade invloeden, en Satan probeert 
ons daarmee te beïnvloeden. Wij kunnen echter veel doen om hem te 
verslaan als we niets verkeerds beluisteren, lezen en bekijken. Ouder-
ling J. Thomas Fyans heeft dit beginsel verduidelijkt door de rivieren 
van Zuid-Amerika te gebruiken als voorbeeld om aan te geven hoe ons 
denken wordt aangetast door wat we lezen of zien: 

'Een van de interessante kenmerken van [de rivieren in Zuid-Amerika] 
is hun verschil in kleur. De Madeira wordt bijvoorbeeld een witte rivier 
genoemd omdat hij kleideeltjes meevoert. De zwarte kleur van de Rio 
Negro wordt veroorzaakt door de rottende organische stoffen die ze 
meevoert tijdens haar loop door de wouden. Andere rivieren stromen 
over wit zand en hebben vaak een emerald-groene of turkoois-blauwe 
kleur. 

'Net zoals deze rivieren hun kleur verkrijgen door de stoffen die ze 
in hun loop meevoeren, zo worden ook de rivieren van ons denken 
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gekleurd door het materiaal dat ze meevoeren.' (Conference Report, 
gebiedsconferentie Buenos Aires 1975, blz. 28.) 

• In welk opzicht kunnen we ons denken vergelijken met een rivier? 
(Zoals een rivier haar kleur krijgt van de stoffen waarmee ze in aanra-
king komt, zo wordt ons denken beïnvloed door wat we lezen, zien 
of horen.) 

• Welke verkeerde dingen gebruikt Satan om te proberen ons denken 
te beïnvloeden? (Pornografie; onzedelijk of onbetamelijk gedrag van 
mensen; ordinaire taal; sommige soorten muziek, dans en vermaak.) 

Wij behoren alles te vermijden waardoor we verkeerde gedachten kun-
nen krijgen en onze geestelijke instelling kunnen vernietigen. Dat is 
moeilijk omdat we leven in een wereld vol kwaad. Als we overvallen 
worden door een onzedelijke of slechte gedachte, moeten we die 
onmiddellijk uitbannen. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft aangegeven hoe we slechte gedachten 
kunnen bestrijden: 

'Ons verstand is als een toneel - het doek is altijd open, behalve als we 
slapen. Op dat toneel wordt altijd wel een of ander stuk opgevoerd. Dat 
kan een komedie zijn, een tragedie, belangwekkend of oervervelend, 
goed of slecht; maar steeds wordt er op het toneel van ons verstand iets 
opgevoerd. 

'Hebt u wel eens gemerkt dat er, zonder dat u daar iets aan kunt doen, 
midden in bijna elk toneelstuk, een kleine gedachte uit de coulissen 
tevoorschijn komt en uw aandacht opeist? (...) 

Als u daar niets tegen doet, zullen alle deugdzame gedachten van het 
toneel verdwijnen. Omdat u het heeft laten gebeuren, blijft u de invloed 
van slechte gedachten ondergaan. Als u daaraan toegeeft, zullen zij 
op het toneel van uw verstand elk stuk opvoeren dat u tolereert. Het 
thema van die toneelstukken kan verbittering, jaloezie of haat zijn. 
Ze kunnen vulgair, onzedelijk of zelfs verderfelijk zijn.(...) 

'Wat doet u dan? 

'Ik wil u het volgende leren. Kies uit de gewijde kerkmuziek uw favo-
riete lofzang met een verheffende tekst en met muziek die tot eerbied 
stemt, een lofzang waardoor u zich geïnspireerd voelt. Denk goed over 
die lofzang na. Leer hem uit het hoofd. Ook als u geen muzikale oplei-
ding heeft gehad, kunt u een lofzang in gedachten doornemen. 

'Gebruik die lofzang dan als toevluchtsoord voor uw gedachten. Maak 
hem tot uw noodvoorziening. Wanneer u die schimmige acteurs uit de 
coulissen op het toneel van uw gedachten ziet komen, zet u bij wijze 
van spreken die grammofoonplaat op. 
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'Zodra die muziek begint en de woorden in uw gedachten opkomen, 
zullen de ongepaste gedachten beschaamd afdruipen. Die lofzang zal, 
omdat hij verheffend en rein is, de hele sfeer op het toneel van uw 
gedachten veranderen, de minderwaardige gedachten zullen verdwij-
nen omdat deugd, als we daarvoor kiezen, niet samen kan gaan met 
vuiligheid, en omdat het kwade het daglicht niet kan verdragen. (...) 

'Houd, als u eenmaal weet hoe u het toneel van uw geest moet zuive-
ren van ongepaste gedachten, uw geest dan bezig met waardevolle 
zaken. Verander van omgeving zodat er dingen om u heen zijn die 
inspireren tot goede en verheffende gedachten. Houd u bezig met 
goede zaken.' Teach Ye Diligently [1975], blz. 46-47.) 

• Wat kunnen we nog meer doen om onze gedachten in goede banen 
te leiden? (Bidden; een opbouwend gedicht, een opbouwende tekst 
of gedachte opzeggen; aan een geestelijke ervaring of heilige plaats 
denken.) 

• Waarom is het belangrijk om verkeerde gedachten uit te bannen 
zodra ze in ons opkomen? 

Als we echt geluk willen ervaren, moeten we zorgen voor reine, recht-
schapen gedachten. 'Echt geluk hangt niet af van uiterlijke omstandig-
heden (...) Blijvend geluk is geluk dat zijn oorsprong vindt in ons den-
ken en voelen. (...) Als we blijvend gelukkig willen worden, moeten 
we onze geest bewerken. We moeten onze geest sieren met belangwek-
kende gedachten en ideeën. Want een lege geest raakt verveeld en kan 
zichzelf niet verdragen. Een lege geest gaat op zoek naar plezier als 
alternatief voor geluk.' (William Lyon Phelps, geciteerd door Harvey 
Fletcher, The Good Life [1961], blz. 137.) 

• Lees Psalm 1:1-3. 

Tot slot 
Onze gedachten beïnvloeden onze daden. Reine gedachten en verlan-
gens leiden tot een rechtschapen leven. Door verkeerde gedachten 
verliezen we de Geest van de Heer en kunnen we tot het kwade geleid 
worden. 

Om onze gedachten rein te houden, moeten we altijd proberen te den-
ken aan de dingen van God. We moeten de waarheden van het evan-
gelie overdenken en voortdurend bidden. Ons zijn grote zegeningen 
beloofd als we dat doen. De Heer heeft beloofd: 'Laat deugd uw 
gedachten zonder ophouden versieren; dan zal uw vertrouwen in het 
nabij-zijn van God sterk worden (...). De Heilige Geest zal voortdurend 
uw metgezel zijn' (LV 121:45-46). 

We kunnen onze gedachten rein houden door het kwade te vermijden. 
Als er een slechte gedachte opkomt, moeten we onmiddellijk aan iets 
inspirerends denken, zoals een lofzang, een gedicht of een tekst. Om 
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weerstand te bieden aan onreine gedachten kunnen we ook bidden om 
hulp van de Heer. 

Opdracht 
Denk een paar maal per dag aan de dingen van de Heer. Doe uw best 
om 'Hem altijd te gedenken'. Kies een manier om uw gedachten in 
goede banen te leiden. U kunt een van uw favoriete lofzangen, teksten 
of gedichten uit het hoofd leren. Denk, om een onreine gedachte die in 
u opkomt te verdringen, onmiddellijk aan de woorden die u uit het 
hoofd heeft geleerd. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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VERGEVING 
SCHENKEN EN 
ONTVANGEN 

Doel: ons motiveren anderen te vergeven en zelf vergeving te 
ontvangen. 

Inleiding 
In de volgende gelijkenis leert de Heiland ons over de liefde die onze 
hemelse Vader voor ons heeft: 

Een vader had twee zoons. De jongste vroeg zijn vader om zijn erfdeel. 
Toen ging hij naar een ander land waar hij al gauw al zijn geld ver-
speelde en Gods geboden overtrad. 

Toen die eigenzinnige zoon alles had uitgegeven wat hij had, kwam er 
grote hongersnood. Al gauw kreeg hij honger en daarom ging hij 
werken als varkenshoeder. Maar nog steeds was hij zo arm en had hij 
zo'n honger dat hij het voer van de varkens at. 

In zijn ellende besefte de jongeman welke fouten hij had gemaakt. Hij 
dacht eraan dat zelfs de dienstknechten van zijn vader voldoende 
te eten hadden. Hij besloot naar huis terug te gaan en te vragen of hij 
bij zijn vader in dienst mocht komen. Toen hij in de buurt van zijn 
ouderlijk huis was, kwam zijn vader, die hem zag aankomen, haastig 
naar buiten om hem te begroeten. Ze omhelsden elkaar, en de zoon zei: 
'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben het niet 
meer waard uw zoon te heten.' Maar de vader was zo blij dat zijn zoon 
weer thuis was, dat hij zijn beste mantel om de schouders van zijn 
zoon legde. Hij gaf hem schoenen en deed een ring aan zijn vinger. 
Toen gaf hij zijn bedienden opdracht een groot feestmaal te bereiden. 

Toen de oudste broer, die getrouw was gebleven, zag wat er allemaal 
gaande was, voelde hij zich gekwetst. Voor hem had zijn vader niet zo'n 
groot feestmaal aangericht. De vader troostte hem door te zeggen 
dat hij alles zou krijgen wat de familie bezat. Zijn broer had zijn erfdeel 
verspild, maar zijn terugkeer naar huis was reden tot grote vreugde. 
Hij zei: 'Uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was ver-
loren en is gevonden.' (Zie Lucas 15:11-32.) 

Allemaal hebben we wel op de een of andere manier gezondigd, maar 
door de verzoening van de Heer kunnen onze zonden ons vergeven 
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worden. Over zijn zoenoffer heeft Hij gezegd: 'Want zie, Ik, God, heb 
deze dingen geleden, opdat zij niet zouden lijden, indien zij zich wilden 
bekeren'(LV 19:16). 

• Toon visueel hulpmiddel figuur 33-a: 'In de hof van Getsemane heeft 
Christus voor onze zonden geleden'. 

In een andere tekst zegt de Heer: 'Ziet, hij, die zich van zijn zonden 
heeft bekeerd, ontvangt vergeving, en ik, de Here, gedenk ze niet meer' 
(LV 58:42). We moeten ons allemaal bekeren om van de Heer vergeving 
te ontvangen. 

• Wat moest de jongste zoon in de gelijkenis doen om zijn leven te ver-
anderen? (Beseffen wat hij verkeerd had gedaan, naar huis terugke-
ren, zijn zonden belijden en verzaken.) Hoe zou de zoon zich gevoeld 
hebben toen hij in de buurt van zijn huis kwam? (Hij was misschien 
bang dat hij niet meer geaccepteerd zou worden. Misschien was hij 
blij dat hij weer naar huis ging. Hij vond misschien dat hij deed wat 
juist was.) 

Vergeving brengt vreugde 

• Hoe zou de zoon zich gevoeld hebben toen zijn vader hem verwel-
komd had? 

• Wat zijn uw gevoelens voor de Heiland, nu u weet dat u zich door 
zijn lijden van uw zonden kunt bekeren? 

Als we ons bekeren, is onze hemelse Vader blij en vergeeft Hij ons -
net zoals de vader in de gelijkenis. Overdenk uw eigen leven en denk 
aan de vreugde die u gevoeld heeft toen u zich bekeerde en vergeving 
ontvangen had. 

Alma de jongere was de zoon van een profeet van God, maar hij had 
ernstige zonden begaan. Een van zijn grootste zonden was zijn poging 
om de kerk van God te vernietigen door de mensen van de waarheid 
af te leiden. Als leider van de kerk had Alma's vader veel verdriet over 
de goddeloosheid van zijn zoon. Hij vroeg de Heer dikwijls in gebed 
dat zijn zoon de waarheid te weten mocht komen. 

Vanwege het geloof en de gebeden van zijn vader en andere dienst-
knechten van de Heer werd de jonge Alma op een dag bezocht door 
een engel. Die engel sprak met zo'n grote kracht dat Alma ter aarde 
viel. Hij raakte overtuigd van Gods grote macht. De engel zei dat Alma 
op moest houden te proberen de kerk te vernietigen. Toen de engel 
wegging, was Alma met stomheid geslagen. Hij viel weer ter aarde en 
was drie dagen lang krachteloos. Toen hij weer kon spreken, vertelde 
hij de mensen dat zijn leven ingrijpend veranderd was, dat hij zich van 
zijn zonden had bekeerd en door de Heer verlost was. Alma nam zich 
voor dat hij zich aan Gods geboden zou houden en al het mogelijke zou 
doen om zijn zonden uit het verleden goed te maken. Dat deed hij zo 
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goed, dat hij een succesvolle zendeling is geworden en later de profeet 
van de kerk werd. (Zie Mosiah 27; 29:42.) 

Over die ervaring heeft Alma gezegd: 

'Welnu, drie dagen en drie nachten lang werd ik door de smarten van 
een verdoemde ziel gefolterd. 

'En toen ik aldus werd gefolterd en gekweld door de herinneringen aan 
mijn vele zonden, zie, toen werd ik 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 ver-
zoening te doen. 

'Toen mijn geest door deze gedachte werd bezield, riep ik in mijn hart: 
O, Jezus, Gij Zone Gods, wees mij, die vol bittere gal is en door de 
eeuwige keten des doods omvangen, genadig! 

'En zie, toen ik dit dacht, kon ik mij mijn smarten niet meer herinneren; 
ja, ik werd niet langer door de herinnering aan mijn zonden gekweld. 

'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! 

'Ja, (...) niets kon zo hevig en bitter (...) zijn als mijn smarten (...). 
'En (...) aan de andere kant [kan] niets zo heerlijk en aangenaam zijn 
als mijn vreugde toen was' (Alma 36:16-21). 

• Wat deed Alma om vergeving te krijgen? (Hij bekeerde zich en vroeg 
God om vergeving.) Hoe wist Alma dat hij vergeving had gekregen? 
(Zijn ziel was vervuld van vreugde.) 

Ook het volk van koning Benjamin kende de vreugde van vergeving. 
Toen ze naar de laatste grote toespraak van koning Benjamin hadden 
geluisterd, bekeerden ze zich en vroegen ze om vergeving van hun 
zonden. In de tekst staat: 'De Geest des Heren kwam op hen en zij 
waren vervuld van vreugde, omdat zij vergeving hunner zonden had-
den ontvangen en een gerust geweten bezaten door het grote geloof, 
dat zij in Jezus Christus hadden' (Mosiah 4:3). 

Van ons wordt verwacht dat we iedereen vergeving schenken 
Omdat de Heiland ons volmaakt liefheeft, is Hij bereid ons te vergeven 
als wij ons echt bekeren. Op zijn beurt vraagt Hij dat wij op Hem gaan 
lijken en elkaar vergeven. 

• Laat Leer en Verbonden 64:8 voorlezen. Waarom berispte Christus 
zijn discipelen terecht? (Ze vergaven elkaar niet.) 

• Laat Leer en Verbonden 64:9-11 voorlezen. Zet op het bord: Van u [is] 
vereist alle mensen te vergeven. 
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• Wat bedoelt de Heer als Hij zegt dat in ons groter zonde verblijft als 
we niet vergeven? 

Door de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht heeft Jezus het 
beginsel van vergeving verduidelijkt: 

Er was eens een dienstknecht die zijn heer tienduizend talenten schuldig 
was - een grote som geld. Toen het tijd was om die schuld in te lossen, 
smeekte de dienstknecht zijn meester of hij nog wat geduld wilde 
hebben; hij had het geld niet, maar hij zou hem mettertijd betalen. De 
meester was begaan met zijn dienstknecht en schold hem zijn schuld 
kwijt. Maar diezelfde dienstknecht ging betaling eisen van een collega 
die hem een klein bedrag schuldig was. Toen bleek dat die man niet 
kon betalen, liet de dienstknecht hem gevangen zetten. Toen de mees-
ter hoorde wat er was gebeurd, werd hij erg boos op de onbarmhartige 
dienstknecht en liet hem alles betalen wat hij schuldig was. (Zie 
Matteüs 18:21-34.) 

Jezus beëindigde deze gelijkenis met de woorden: 'Alzo zal ook mijn 
hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte 
vergeeft' (Matteüs 18:35). 

• In welk opzicht lijken wij op de dienstknecht wiens schuld werd 
kwijtgescholden? In hoeverre zijn wij net als de onbarmhartige 
dienstknecht als we anderen niet vergeven? 

Het grootste voorbeeld van vergeving is het leven van de Heiland. Toen 
Hij in doodsstrijd aan het kruis hing, bad Hij of de Vader de soldaten 
die Hem hadden gekruisigd, wilde vergeven. 'Vader,' zei Hij, 'vergeef 
het hun, want zij weten niet wat zij doen' (Lucas 23:34). 

Ouderling spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Om recht van spreken te 
hebben, moeten wij vergeven, en wel zonder ons erom te bekommeren 
of onze tegenstander zich al dan niet bekeert, of hoe oprecht hij zijn leven 
betert, of hij ons nu om vergeving vraagt of niet. Wij moeten navolgers 
zijn van het voorbeeld en de leer van de Meester.' (Zie Het wonder der 
vergeving, blz. 295.) 

Anderen vergeven geeft gemoedsrust 
Als iemand tegen ons heeft gezondigd, worden we vaak verbitterd en 
boos. Dat kan een ellendig gevoel geven, zelfs als wij niets verkeerd 
hebben gedaan. Als we die gevoelens in onze ziel toestaan, zullen we 
de Geest van de Heer verdrijven. Dat is een van de redenen waarom de 
Heer ons heeft geboden te vergeven wie ons gekwetst hebben. 

President John Taylor heeft gezegd: 'Als in uw hart de geest van verge-
ving leeft en als u de geest van haat en verbittering uit uw hart bant, 
brengt dat vrede en vreugde.' (Geciteerd door Heber J. Grant in Confe-
rence Report, oktober 1920, blz. 7.) 
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President Spencer W. Kimball heeft het volgende verhaal verteld 
ter verduidelijking van de gemoedsrust die ontstaat als we anderen 
vergeven: 

In 1918 werden drie gerechtsdienaren vermoord toen ze probeerden 
een aantal misdadigers te arresteren. Een van de vermoorden was de 
vader van Glenn Kempton. Enige tijd later werden de moordenaars 
in de kraag gevat, berecht en veroordeeld tot levenslange gevangenis-
straf. 

• Welke gevoelens zou u koesteren jegens iemand die uw vader had 
vermoord? Waarom is het moeilijk om zo iemand te vergeven? 

Broeder Kempton heeft verteld: 

'Toen ik een jongen van zo'n dertien, veertien jaar was, groeide er in 
mijn hart een bittere haat jegens de moordenaar van mijn vader; Tom 
Powers had immers de moord op mijn vader bekend. 

'De jaren vlogen voorbij; ik werd volwassen, maar nog altijd bleef het 
op mij drukken. Ik had mijn middelbare school afgemaakt. Toen werd 
ik op zending geroepen in het oosten van de Verenigde Staten. Daar 
namen mijn kennis en getuigenis van het evangelie snel toe omdat ik 
alle tijd besteedde aan het bestuderen van het evangelie en de verkon-
diging ervan. Op een goede dag las ik in het Nieuwe Testament. 
Ik was toe aan Matteüs, het vijfde hoofdstuk, vers 43 tot en met 45.' 

• Lees Matteüs 5:43-45 voor. 

Broeder Kempton vervolgde: 'Daar stond, in de woorden van de 
Heiland zelf, dat wij moesten vergeven. Dat sloeg op mij! Keer op 
keer las ik die verzen, en de betekenis ervan was en bleef dat ik 
moest vergeven. Niet veel later vond ik in afdeling 64 van de Leer en 
Verbonden, de verzen negen en tien, nog meer uitspraken van de 
Heiland (...).' 

• Lees Leer en Verbonden 64:9-10 nogmaals voor. 

'Ik wist niet of Tom Powers zich bekeerd had, maar ik wist wel dat ik 
een afspraak moest maken als ik weer thuis was. Nog voordat ik het 
zendingsveld verliet, had ik mij stellig voorgenomen dat te doen. 

'Toen ik weer thuis was, leerde ik in de kerk een meisje kennen. Ik 
trouwde met haar, en de Heer zegende ons huwelijk met vijf schatten 
van kinderen. De jaren verstreken snel, en de Heer was goed voor ons 
geweest, maar toch kwam er telkens een schuldgevoel in me op bij de 
gedachte aan de afspraak die ik nooit gemaakt had. 

'Een paar jaar geleden, vlak vóór Kerstmis, een seizoen waarin het 
accent ligt op de liefde van Christus en de geest van geven en vergeven 
vaardig over ons wordt, gingen mijn vrouw en ik een uitstapje maken 
naar Phoenix. Toen wij de tweede dag 's middags om een uur of drie 
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onze zaken daar hadden afgedaan, gingen wij op weg naar huis. Onder 
het rijden sprak ik het verlangen uit een omweg te maken en via Flo-
rence, waar de staatsgevangenis staat, huiswaarts te keren. Mijn vrouw 
stemde daarmee in. 

'Toen wij daar aankwamen, was het bezoekuur al voorbij, maar ik ging 
toch naar binnen en vroeg naar de gevangenisdirecteur. Ik werd naar 
zijn kantoor gebracht. 

'Toen ik mij had voorgesteld en de wens te kennen had gegeven om 
met Tom Powers te spreken, kwam er een ongelovige uitdrukking op 
het gezicht van de directeur, maar na slechts een lichte aarzeling zei hij: 
"Dat kan wel geregeld worden." Hij stuurde een bewaker naar beneden 
en die was al snel terug met Tom. Wij werden aan elkaar voorgesteld 
en naar de spreekkamer gebracht, waar wij lang met elkaar gesproken 
hebben. In gedachten gingen we dertig jaar terug naar die koude, grau-
we ochtend in februari, en die hele, verschrikkelijke tragedie beleefden 
we opnieuw. We hebben misschien wel anderhalf uur gepraat. Ten 
slotte zei ik: "Tom, je hebt een misstap begaan, waardoor je een schuld 
hebt aan de gemeenschap, en ik denk dat je daar nog langer voor zult 
moeten boeten, zoals ik nog steeds de prijs betaal voor het feit dat ik 
zonder vader ben opgegroeid.' 

• Toon visueel hulpmiddel 33-b: 'Tom Powers en Glenn Kempton'. 

'Toen stond ik op en stak mijn hand uit. Hij stond ook op en greep mijn 
uitgestoken hand. Ik vervolgde: "Van ganser harte schenk ik je vergiffe-
nis voor dit vreselijke, dat ons is overkomen.' 

'Hij boog het hoofd en ik liet hem daar zo achter. Ik weet niet wat hij 
toen voelde, en ik weet evenmin hoe hij zich nu voelt, maar wel kan ik 
getuigen dat het heerlijk is als verbittering en haat uit je hart verdwij-
nen en vergevensgezindheid haar intrek neemt. 

'Ik bedankte de directeur voor zijn vriendelijkheid, en toen ik de deur 
uitging en die lange trap afliep, wist ik dat vergevensgezindheid beter 
is dan wraakzucht, want dat had ik zelf ondervonden. 

'Toen wij in de avondschemering naar huis reden, kwam er een aange-
name, vredige kalmte over mij. Uit pure dankbaarheid sloeg ik mijn 
arm om mijn vrouw heen, die het wel begreep. Want ik wist dat wij een 
ruimer, rijker en overvloediger leven tegemoet gingen.' (Zie Het wonder 
der vergeving, blz. 304-305.) 

Tot slot 
De Heiland vergeeft ons onze zonden als wij ons bekeren en Hem vol-
gen en alles doen wat Hij van ons vraagt. Hij verwacht onder meer dat 
we anderen vergeven. Hij heeft ons vreugde en vrede beloofd als we 
dat doen, en Hij heeft ons geleerd dat vergeving schenken en vergeving 
krijgen beide vereisten zijn voor ons eeuwig heil. 
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Opdracht 
Bekeer u van wat u verkeerd heeft gedaan. Als iemand u op welke 
manier dan ook gekwetst heeft, reinig dan uw ziel van eventuele bitter-
heid door die persoon te vergeven. 

Aanvullende teksten 

• Matteüs 6:14-15 (wat er gebeurt als we anderen vergeven en als we 
dat niet doen) 

• Matteüs 7:1-5 (we behoren anderen niet te oordelen) 

• Matteüs 18:21-22 (zeventig maal zeven vergeven) 

• Efeziërs 4:32 (elkaar vergeven) 

• Leer en Verbonden 42:88 (ons verzoenen met wie ons gekwetst 
hebben) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding 

1. Neem Evangeliebeginselen, hoofdstuk 19, 'Bekering' nog eens door. 

2. Bereid u geestelijk op de les voor door eventuele problemen die met 
vergeving te maken hebben, in uw eigen leven aan te pakken. 

3. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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GEESTELIJKE 
GAVEN 

Doel: inzicht krijgen in de gaven van de Geest en ernaar streven. 

Inleiding 
In maart 1961 werden de eilanden van Tonga in de Stille Oceaan geteis-
terd door een hevige storm. Gebouwen werden omver geblazen. Hoge 
bomen werden ontworteld. Huizen werden vernield en door de lucht 
geslingerd. Er kwam zelfs een man om het leven. 

In een van de dorpen zat een gezin van de kerk bij elkaar in hun huis, 
bang dat ze het er niet levend vanaf zouden brengen. De vader vertelde 
dat hij het huis voelde schudden en dat hij dacht dat het ieder ogenblik 
kon instorten. Hij wist dat ze het niet zouden overleven als ze in huis 
zouden blijven, en dat hij het niet zou overleven als hij buiten hulp ging 
zoeken. In tweestrijd over wat hij moest doen, voelde hij dat hij gebruik 
moest maken van zijn priesterschap om zijn gezin te beschermen. 

Hij klom op een stoel, plaatste zijn hand op dat gedeelte van het dak 
dat op instorten stond, en zei toen: 'Door de macht van het priester-
schap dat ik draag, en in de naam van Jezus Christus, gebied ik u in 
deze storm stevig en heel te blijven.' Toen hij die woorden had uitge-
sproken, stond het huis niet meer te schudden en rammelde het dak 
niet meer. 

Na de storm bleek dat zijn huis het enige was dat overeind was geble-
ven. (Ontleend aan Eric Shumway, 'Faith in the Tongan Islands', in 
Stories of Insight and Inspiration, samengesteld door Margie Calhoun 
Jensen [1976], blz. 71-73.) 

• Laat de broeders nadenken over de volgende vraag: Als zich op dit 
ogenblik een noodsituatie zou voordoen, ben ik dan zover dat ik 
geloof kan oefenen en mijn priesterschap kan gebruiken? 

Als wij getrouw zijn en de gedragsnormen naleven, zal de Heer ons 
geestelijke zegeningen schenken. Jakob, de profeet uit het Boek van 
Mormon, beschrijft zo'n toestand onder zijn volk: 'Daarom onderzoe-
ken wij de profeten, en hebben wij vele openbaringen en de geest van 
profetie; en daar wij al deze getuigenissen hebben, verkrijgen wij hoop 
en wordt ons geloof on verwrikt, zodat wij werkelijk in de naam van 
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Jezus kunnen gebieden, en zelfs de bomen gehoorzamen ons, of de 
bergen, of de golven der zee' (Jakob 4:6). 

De gaven van de Geest 
Gaven van de Geest zijn bijzondere zegeningen van geestelijke kennis 
en macht die de Heer ons geeft. Vele gaven van de Geest worden 
genoemd in 1 Korintiërs 12, Moroni 10 en Leer en Verbonden 46. 

• Laat een broeder Leer en Verbonden 46:13-26 voorlezen. Welke gees-
telijke gaven worden in deze tekst genoemd? (Zet de antwoorden 
op het bord. Mogelijke antwoorden zijn: openbaring, getuigenis, oor-
deelkundigheid, kennis, wijsheid, onderwijzen, geloof om te genezen, 
geloof om te worden genezen, wonderen, profetie, geesten onder-
scheiden, spreken in talen, talen uitleggen.) 

Hoewel we veel van die geestelijke gaven kunnen ontvangen, kan 
niemand ze allemaal bezitten: 

'Want allen wordt niet iedere gave geschonken; want er zijn vele gaven, 
en een ieder wordt door de Geest Gods een gave geschonken. 

'Aan sommigen wordt de ene geschonken, en aan sommigen een 
andere, opdat allen erdoor mogen worden gebaat' (LV 46:11-12). 

• Laat de leerlingen een moment nadenken over hun eigen geestelijke 
gaven. 

Geestelijke gaven verkrijgen 
De Heer heeft een groot aantal geestelijke gaven die Hij ons wil verle-
nen. Om die te ontvangen, moeten we die gaven of talenten ontdekken 
en ze vervolgens ontwikkelen en gebruiken. We moeten het waardig 
zijn om die gaven te ontvangen. President Joseph Fielding Smith heeft 
uitgelegd waarom sommige leden de gave van de Heilige Geest nooit 
ontvangen: 'Naar mijn oordeel zijn er veel leden van deze kerk die zich 
hebben laten dopen voor de vergeving van hun zonden, op wier hoofd 
de handen zijn opgelegd voor de gave van de Heilige Geest, maar die 
de gave - dat wil zeggen de tekens daarvan - nooit hebben ontvan-
gen. Waarom? Omdat zij er nooit moeite voor hebben gedaan om die 
tekens te ontvangen. Ze hebben zich nooit verootmoedigd. Ze hebben 
nooit de stappen ondernomen waardoor ze zich op het gezelschap 
van de Heilige Geest konden voorbereiden. Daardoor gaan ze zonder 
die kennis door het leven. ('Seek Ye Earnestly the Best Gifts', Ensign, 
juni 1972, blz. 3.) 

De Heer heeft ons geboden naar de beste gaven te streven. (Zie LV 46:8.) 
Dikwijls wordt ons gezegd welke gaven we hebben of naar welke we 
moeten streven als we aangesteld worden voor een ambt of roeping of 
als we onze patriarchale zegen ontvangen. Aan een zendeling die naar 
een vreemd land gaat, kan bijvoorbeeld de gave van talen worden 
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beloofd zodat hij of zij de nieuwe taal kan leren. Een leerkracht kan te 
horen krijgen dat hij moet streven naar de gave van onderwijs. 

Om de gaven van de Geest te ontvangen, moeten we het volgende 
doen: 

Ons leven zuiveren 
Voordat we geestelijke gaven kunnen ontvangen, moeten we ons leven 
zuiveren door ons steeds van onze zonden te bekeren. 

De geboden naleven 
Om geestelijke gaven waardig te zijn, moeten we de geboden van de 
Heer naleven. Gehoorzaamheid is een van de belangrijkste vereisten 
voor het ontvangen van de gaven van de Geest. 

Vasten 
Het kan nodig zijn dat we vasten om onze hoogmoed te overwinnen en 
de nederigheid te verwerven die nodig is om geestelijke gaven te ont-
vangen. Vasten is een middel om onze geestelijke behoeften prioriteit te 
geven boven onze stoffelijke behoeften. 

Bidden 

• Toon visueel hulpmiddel 34-a: 'We behoren de Heer te vragen om de 
gaven die we graag willen ontvangen'. 

De Heer heeft ons geboden te vragen om de gaven die we graag willen 
ontvangen. (Zie Matteüs 7:7-11.) Zulke gebeden vereisen geloof -
geloof dat we gaven zullen ontvangen, en geloof in de Gever van de 
gaven. 

Ouderling James A. Culhimore heeft ons bij ons streven naar geestelijke 
gaven enkele vragen in overweging gegeven: 'Is ons geloof als leden 
van de kerk sterk genoeg? Zijn we afgestemd op de Geest, zodat we 
met die prachtige gaven kunnen worden gezegend? Geloven wij dat er 
een wonder tot stand kan worden gebracht of dat we gezegend kunnen 
worden? Doen we zo vaak als nodig is een beroep op het priesterschap 
om de zieken te zalven? Geloven wij dat we genezen kunnen worden? 
Hebben we geloof om mensen te kunnen genezen? Staat de priester-
schap altijd klaar om een zegen te geven? Hoe krachtig is uw geloof?' 
(Ensign, november 1974, blz. 27.) 

• Geef de broeders even tijd om te bedenken wat ze moeten doen om 
zich op geestelijke gaven voor te bereiden en om de gaven die ze al 
hebben, te behouden. 

Als we onze gaven ontvangen, moeten we zorgen dat we er niet over 
opscheppen of er in de wereld over spreken. (Zie LV 84:65-73.) We 
kunnen met familieleden en intieme vrienden over geestelijke ervarin-
gen praten, maar we moeten eraan denken dat onze gaven heilig zijn en 
dat we er met voorzichtigheid over moeten praten. (Zie LV 63:64.) 
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Het doel van geestelijke gaven 
De Heer heeft geopenbaard dat de beste geestelijke gaven gegeven 
worden om hulp te bieden aan wie Hem liefhebben en zijn geboden 
onderhouden, en aan wie dat proberen. (Zie LV 46:9.) Door het juiste 
gebruik van die gaven worden zieken genezen, duivels uitgeworpen, 
openbaringen ontvangen, wordt kennis verkregen en zijn zendelingen 
in staat om in verschillende talen te communiceren. Door de gaven van 
de Geest kan de Heilige Geest ons leiden, troosten, bemoedigen en 
onderwijzen. Die gaven zijn een hulpmiddel om oprecht voor de Heer 
te wandelen en om te voorkomen dat we door valse leer misleid wor-
den. Als we dusdanig leven dat we het waardig zijn de influisteringen 
van de Geest te horen, zullen we weten wanneer we onze gaven wel en 
niet moeten gebruiken. (Zie Alma 14:10-11.) 

De Heer heeft geboden dat we er altijd aan moeten denken dat geeste-
lijke gaven gegeven worden aan wie daar nederig en in geloof om 
vragen. (Zie LV 46:8-9.) Paulus vergeleek de kerk met een lichaam om 
aan te tonen hoe belangrijk de gave van elk lid van de kerk voor de 
rest van de kerk is. (Zie 1 Korintiërs 12:12-31). Net zoals een lichaam 
armen, benen, ogen en oren nodig heeft, zo heeft de kerk de gaven 
en roepingen van haar leden nodig. Daarom moeten we onze gaven 
allemaal gebruiken. Als we dat doen, wordt iedereen gezegend. (Zie 
LV 46:11-12.) Onze hemelse Vader heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat 
we niet moeten vragen om gaven als een teken, of om zelfzuchtige 
redenen. (Zie LV 46:9.) 

Ouderling Franklin D. Richards heeft eens verteld dat we in tijd van 
nood bepaalde zegeningen van de Geest krijgen: 

'De Heiland heeft beloofd dat de Heilige geest voor leden die dat waar-
dig zijn, een trooster zou zijn in tijden van ziekte en bij overlijden. 

'Velen hebben getuigd van de troost die ze op momenten van verdriet 
of bij het overlijden van anderen gevoeld hebben, waardoor ze vrede en 
inzicht kregen. 

'Een paar weken geleden had ik het voorrecht om twee vrouwen, twee 
goede vriendinnen te ontmoeten die bij een tragisch vliegtuigongeluk 
allebei him man verloren hadden. Waren ze wanhopig en diep in de 
rouw? Zeker niet. Nog nooit eerder ben ik getuige geweest van zoveel 
moed en kracht. Allebei gaven ze hun getuigenis van het feit dat ze 
werkelijk de troost van de Geest gevoeld hadden, dat ze wisten dat de 
dood van hun man een doel had, en dat ze de zekerheid hadden dat 
het met henzelf en hun gezin goed zou gaan als ze naar de kerk bleven 
gaan en de geboden van de Heer bleven onderhouden.' (Ensign, juli 
1973, blz. 117.) 

• Toon visueel hulpmiddel 34-b: 'Joseph Smith onderwees door de 
macht van de Geest'. 
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Op een goede dag werd de profeet Joseph Smith uitgenodigd om voor 
een groep Amerikaanse indianen over het evangelie te komen vertellen. 
De indianen venstonden geen Engels, en de profeet sprak hun taal niet. 
Hij betaalde een overheidsfunctionaris om zijn woorden te vertalen. De 
profeet sprak de indianen enkele minuten lang toe en de ambtenaar 
vertaalde. Toen bleek dat de indianen wrevelig en boos werden, open-
baarde de Geest aan Joseph dat de ambtenaar leugens verkondigde om 
de indianen tegen hem op te zetten. Joseph duwde zijn vertaler opzij en 
hield vervolgens een toespraak tot de indianen. Zij verstonden elk 
woord. (Ontleend aan E. Cecil McGavin, The Historical Background of the 
Doctrine and Covenants [1949], blz. 156.) 

• Welke geestelijke gaven gebruikte de profeet Joseph Smith tijdens dit 
voorval? (De gave van onderscheid, openbaring, talen en onderwijs.) 

• Laat, als de tijd het toelaat, een paar broeders hun getuigenis geven 
over de zegeningen die zij door geestelijke gaven ontvangen hebben. 

Tot slot 

In Leer en Verbonden 46 staat: 

'Streef ernstig naar de beste gaven (...), en bedenk steeds, waarvoor ze 
worden gegeven; 

'Want voorwaar zeg ik u, dat ze worden gegeven ten bate van hen, die 
Mij liefhebben en al Mijn geboden onderhouden, en van hem, die dit 
tracht te doen, opdat het voor het welzijn moge zijn van allen, die naar 
Mij zoeken en tot Mij bidden, en die niet tot Mij bidden om een teken 
ter bevrediging hunner onheilige verlangens. 

'En verder, voorwaar zeg ik u: ik wilde dat gij altijd zoudt bedenken en 
altijd in gedachten zoudt houden, wat die gaven zijn, die aan de Kerk 
worden gegeven. 

'Want allen wordt niet iedere gave geschonken; want er zijn vele gaven, 
en een ieder wordt door de Geest Gods een gave geschonken. 

'Aan sommigen wordt de ene gegeven, en aan sommigen een andere, 
opdat allen erdoor mogen worden gebaat' (LV 46:8-12). 

Opdracht 
Probeer erachter te komen wat uw geestelijke gaven zijn. Blijf u bekeren, 
de geboden gehoorzamen, vasten en bidden om uw leven te reinigen 
en u voor te bereiden om geestelijke gaven te ontvangen. 

Vaders: Wees uw kinderen behulpzaam bij het ontdekken en ontwik-
kelen van deze gaven. 

Jongemannen: Vraagje ouders en leiders om je te helpen geestelijke 
gaven tot ontwikkeling te brengen. 
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Aanvullende teksten 

• Johannes 11:22 (vraag God om gaven) 

• Handelingen 2:17-18 (velen zullen gaven ontvangen) 

• 1 Korintiërs 7:7 (iedereen heeft zijn eigen gave) 

• 1 Timoteüs 4:12-16 (verwaarloos uw gave niet) 

• Jakobus 1:17 (elke goede gave komt van God) 

• Alma 9:21 (de Nephieten kregen vele gaven) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Neem Evangeliebeginselen, hoofdstuk 22, 'De gaven van de Geest' 
nog eens door. 

2. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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GODS KONINKRIJK 
OPBOUWEN 

Doel: ons motiveren om te helpen bij de opbouw van Gods koninkrijk. 

Inleiding 

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft eens een verhaal verteld over een 
briljante jonge marineofficier uit Azië die voor een verdere opleiding 
naar de Verenigde Staten was gekomen. Tijdens zijn opleiding bij de 
Amerikaanse Marine, had deze jongeman kennis gemaakt met leden 
van de kerk. Op zijn verzoek vertelden ze hem over het evangelie. De 
Geest raakte zijn hart, en hij liet zich dopen. 

Ouderling Hinckley zei: 

'Vlak voordat hij naar zijn geboorteland zou terugkeren, werd hij aan 
mij voorgesteld. We bespraken deze zaken, en toen zei ik: "Uw land-
genoten zijn geen christenen. In uw land hebben christenen het moei-
lijk. Wat zal er gebeuren als u als christen thuiskomt, en nog wel als 
mormoons christen?" 

'Zijn gezicht betrok, en hij gaf ten antwoord: "De familie zal erg teleur-
gesteld zijn. Ik denk dat ze me verstoten. Ze zullen doen alsof ik niet 
meer besta. En ik denk dat ik wat mijn carrière betreft geen enkel voor-
uitzicht heb." 

'Ik vroeg: "Bent u bereid zo'n hoge prijs te betalen voor het evangelie?" 

'De ogen in zijn knappe, donkere gezicht vulden zich met tranen toen 
hij antwoordde: "Het is toch waar?" 

'Beschaamd dat ik de vraag had gesteld, antwoordde ik: "Ja, inderdaad." 

'Waarop hij zei: "Wat doet het er dan verder toe?"' (Ensign, juli 1973, 
blz. 48.) 

• Waarom gaf deze jongeman zijn familie en zijn carrière op voor Gods 
koninkrijk? (Omdat hij wist dat het evangelie waardevoller is dan al 
het andere.) 
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Onze verantwoordelijkheid om het koninkrijk op te bouwen 

• Hang een poster op met het volgende citaat, of schrijf het op het 
bord: Het koninkrijk van God is het enige van echte waarde. Al het andere 
is dat niet, noch hier, noch hierna. (Discourses of Brigham Young, samen-
gesteld door John A. Widtsoe [1954], blz. 144.) 

• Wat is het koninkrijk van God? 

President Joseph F. Smith heeft gezegd: 'Het koninkrijk Gods is de orga-
nisatie van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen, die door de Zoon van God, en niet door de mens, gepresideerd 
wordt.' (Evangelieleer, blz. 71.) 

Al vanaf de tijd dat het koninkrijk van de Heer op aarde hersteld is, heeft 
ieder lid de taak te zorgen dat het blijft groeien. W hebben allemaal de 
verplichting niet-leden over het evangelie te vertellen en andere leden 
te sterken. Ons werk is Gods werk, namelijk 'de onsterfelijkheid en het 
eeuwige leven van de mens tot stand te brengen' (Mozes 1:39). Als wij 
helpen bij de opbouw van Gods koninkrijk, bereiden we niet alleen 
de wereld voor op de wederkomst van de Heiland, maar zorgen we 
ook dat onze broeders en zusters het eeuwige leven kunnen verkrijgen. 
Niets is belangrijker dan dit werk. 

Bij de opbouw van Gods koninkrijk moeten we niet uit het oog verlie-
zen dat het gezin de fundamentele eenheid van dat koninkrijk vormt. 
In feite is het doel van Gods koninkrijk om gezinnen te verhogen in het 
hemelse koninkrijk. (Zie 1 Korintiërs 11:11; LV 93:40; 131:1-4.) Daarom 
moeten we altijd zorgen dat we door ons werk in de kerk ons gezin 
niet verwaarlozen. De raad van de Heer laat aan duidelijkheid niets 
te wensen over: Tedere man, die genoodzaakt is voor zijn eigen gezin 
te zorgen, [moet] dit (...) doen; en hij zal geenszins zijn kroon verlie-
zen; en laat hij in de kerk arbeiden' (LV 75:28). 

De wet van toewijding 
Een van de verbonden die we met de Heer sluiten als we onze tempel-
begiftiging ontvangen, is dat we de wet van toewijding zullen naleven. 
De Heer heeft dat een celestiale wet genoemd, waarbij we onze tijd, 
talenten en bezittingen geven om het koninkrijk van de Heer op te 
bouwen. 

• Lees Leer en Verbonden 88:22 en 105:1-5. Waarom moeten we begrij-
pen wat de wet van toewijding inhoudt en bereid zijn die na te leven? 

Over die wet heeft de profeet Joseph Smith gezegd: 'Een godsdienst die 
geen volledige opoffering van zijn aanhangers vergt, heeft nooit vol-
doende macht om hen het geloof te laten ontwikkelen dat zij nodig heb-
ben voor het leven en het eeuwig heil. ' (Lectures on Faith [1985], blz. 69.) 

Zoals de profeet heeft uitgelegd, moeten we het soort geloof ontwikke-
len waardoor we het eeuwig leven bereiken. 
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In deze tijd leven volgens de wet van toewijding 
Hoewel de wet van toewijding eist dat we bereidwillig zijn alles wat 
we hebben aan de Heer te geven voor de opbouw van zijn koninkrijk, 
'wordt niet altijd van ons verlangd dat we de hele wet van toewijding 
naleven.' (Bruce R. McConkie, Ensign, mei 1975, blz. 50.) Dat is de hui-
dige situatie in de kerk. 

• Wat kunnen we doen om te laten zien dat we, al leven we momenteel 
niet geheel volgens de wet van toewijding, toch bereid zijn die na 
te leven? (Zet de antwoorden op het bord. Een mogelijk antwoord is: 
onze tijd, talenten en bezittingen geven om het koninkrijk van de 
Heer te helpen opbouwen. Mogelijk specifieke antwoorden zijn: voor 
ons gezin zorgen; mensen in nood helpen; een zendeling zijn voor 
onze buren, vrienden, kennissen en anderen; onderzoek doen naar 
onze familiegeschiedenis en tempelwerk verrichten; trouw onze roe-
ping in de kerk vervullen; een eerlijke tiende en vastengaven betalen; 
bidden om te weten te komen wat de Heer van ons verwacht.) 

Onze tijd, talenten en bezittingen toewijden 
Het is een voorrecht onze tijd, talenten en bezittingen te kunnen toewij-
den aan de opbouw van het koninkrijk van de Heer. Ouderling Bruce 
R. McConkie heeft gezegd: 'Het is de stem [van Christus] die ons vraagt 
onze tijd, talenten en middelen toe te wijden om zijn werk voort te 
zetten. Het is zijn stem die oproept tot dienstbaarheid en opoffering. 
Dit is zijn werk. Hij (...) bepaalt de toekomst van zijn koninkrijk.' 
(Ensign, mei 1975, blz. 52.) 

Tijd 

• Hoe kunnen we onze tijd gebruiken voor de opbouw van Gods 
koninkrijk? 

Allemaal hebben we vierentwintig uur per dag, maar die besteden we 
allemaal anders. Sommigen van ons verspillen tijd of zijn te ongeorga-
niseerd om alles te doen wat we voor ons gezin, de kerk, ons werk en 
onze samenleving zouden willen doen. Ouderling Spencer W. Kimball 
heeft echter gezegd dat we, als we onze tijd verstandig indelen, 'tijd 
hebben voor dienstbetoon in de organisaties en quorums van de kerk, 
tijd voor zendingswerk, tijd voor functies als quorumpresident, leider 
of leidster in hulporganisaties, bisschop, ZHV-presidente, [of] leraar of 
lerares.' (Zie Het wonder der vergeving, blz. 265.) 

Talenten 

• Hoe kunnen we onze talenten gebruiken voor de opbouw van Gods 
koninkrijk? 

De Heer heeft ieder van ons talenten gegeven. (Zie LV 46:11.) Brigham 
Young heeft gezegd: 'Wat is volgens u het beste dat u heeft om aan 
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Gods koninkrijk toe te wijden? Dat zijn de talenten die God u heeft 
gegeven. Hoeveel? Allemaal.' (Discourses of Brigham Young, blz. 445.) 

Zuster JoAnn Ottley, de vrouw van Jerold D. Ottley, heeft eens verteld 
over een gebeurtenis waaruit blijkt hoe zij en haar man hun muzikaal 
talent gebruiken om de Heer te dienen. Ze hadden hun hele leven 
gebruikt om te studeren en om die gaven te ontwikkelen, en ze moes-
ten veel beslissingen nemen met betrekking tot het gebruik ervan. Toen 
ze in Europa studeerden, beseften broeder en zuster Ottley dat ze voor 
een bijzonder belangrijke en moeilijke beslissing stonden. Allebei wis-
ten ze dat ze, als ze in Europa bleven, veel succes konden hebben. Maar 
boven alles wilden ze doen wat de Heer wilde. Broeder en zuster Ottley 
wilden gehoorzaam zijn, maar ze verlangden er vooral naar om door 
de Heer gebruikt te worden voor de opbouw van zijn koninkrijk hier 
op aarde. 

Ze vastten en baden steeds om leiding van de Geest om te weten te 
komen wat de Heer wilde. Het antwoord kwam tijdens een avond-
maalsdienst aan het einde van een vastenperiode. Allebei hadden ze 
dezelfde aanwijzingen van de Geest ontvangen - dat ze hun werk 
thuis moesten doen. Broeder en zuster Ottley moesten terug naar de 
Verenigde Staten. 

Er volgden nog meer maanden van studie, voorbereiding en beproe-
ving. Toen zorgde de Heer dat ze naar Salt Lake City terug konden 
keren. Zuster Ottley werd lid van het Tabernakelkoor, en broeder 
Ottley ging werken op de afdeling muziek op de universiteit van Utah. 

Korte tijd daarna werd broeder Ottley door het Eerste Presidium van 
de kerk geroepen tot dirigent van het Tabernakelkoor. De Heer had hen 
werkelijk voorbereid op een bijzondere vorm van dienstbetoon. 

Broeder en zuster Ottley begrepen dat onze tijd, talenten en bezittingen 
in feite niet echt van ons zijn, maar van de Heer. De grootste vreugde 
op deze aarde kunnen we oogsten door ze te gebruiken voor de 
opbouw van Gods koninkrijk. (Zie Turning Points, 'The Apples in a 
Seed' [1981], blz. 23-29.) 

• Welke houding hadden broeder en zuster Ottley waardoor ze hun 
talenten wilden gebruiken voor de opbouw van het koninkrijk? 
(Ze geloofden dat ze hun talenten van de Heer hadden gekregen en 
dat ze van Hem zijn.) 

• Laat de broeders een aantal talenten opnoemen en zet die op het bord. 
Bespreek hoe elk van die talenten gebruikt kan worden om Gods 
koninkrijk op te bouwen. Geef de broeders dan even tijd om na te 
denken over hun eigen talenten, en hoe ze die kunnen gebruiken om 
het werk van de Heer voort te zetten. 
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Bezittingen 

• Hoe kunnen we onze bezittingen gebruiken voor de opbouw van 
Gods koninkrijk? 

Joseph Smith heeft geschreven: 'Bezittingen (...) aan de Heer toewij-
den, is voor een man niet meer of minder dan de hongerigen voeden, 
de naakten kleden, weduwen, wezen, zieken en mensen in nood bezoe-
ken, al het mogelijke doen om hen te helpen, en met zijn huis de Heer 
dienen.' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph 
Fielding Smith [1976], blz. 127.) 

Ook al heeft de Heer ons alles gegeven wat we bezitten, toch vinden 
we het soms moeilijk onze bezittingen te gebruiken om bij zijn werk te 
helpen. Maar als we bereidwillig onze bezittingen gebruiken om het 
koninkrijk van de Heer op te bouwen, tonen we liefde voor anderen, 
voor onze hemelse Vader en Jezus Christus. Uit een verhaal in het 
Nieuwe Testament blijkt hoe moeilijk het soms is, maar ook hoe belang-
rijk het is bereid te zijn ons aardse bezit op te geven: 

Op zekere dag kwam er een jongeman naar Jezus toe en vroeg: 'Wat 
moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?' 

Jezus antwoordde dat hij de geboden moest naleven: hij mocht geen 
overspel plegen, niet moorden, stelen, vals getuigenis geven, of ande-
ren bedriegen. Ook zei Jezus dat hij zijn vader en zijn moeder moest 
respecteren. 

De jongeman antwoordde dat hij dat allemaal gedaan had. Jezus ant-
woordde : 'Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en 
geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom 
hier, volg Mij.' Toen de jongeman dat hoorde, ging hij verdrietig weg, 
want hij was heel rijk. (Zie Marcus 10:17-22.) 

Net als die rijke jongeman, zijn ook wij soms niet bereid de Heer te 
geven wat we hebben, terwijl anderen graag meer zouden geven dan ze 
kunnen. De Heer kent onze situatie en Hij handelt met ons in overeen-
stemming daarmee. Van degenen die niet kunnen geven wat ze zouden 
willen geven, heeft koning Benjamin gezegd: 

'En verder zeg ik tot de armen: Gij, die niet hebt, en toch genoeg hebt 
om van dag tot dag van te leven; ik bedoel gij allen, die een bedelaar 
wegstuurt, omdat gij niet hebt; ik zou willen, dat gij in uw hart zoudt 
zeggen: ik geef niet, omdat ik niet heb, maar indien ik had, zou ik 
geven. 

'Welnu, indien gij dit in uw hart zegt, blijft gij schuldeloos' 
(Mosiah 4:24, 25.) 

We behoren bereid te zijn om de Heer alles te geven wat we hebben -
bezittingen, tijd en talenten. We zullen merken dat we door die bereid-
heid geloof in de Heer en liefde voor anderen ontwikkelen. 
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Tot slot 
Als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen hebben we de taak het koninkrijk van God op te bouwen. Dat 
kunnen we doen door ons te houden aan onze belofte dat we de Heer 
zullen dienen met ons hele hart, verstand en met al onze kracht. Dat 
betekent dat we bereid moeten zijn om zoveel tijd, talenten en bezittin-
gen te geven die nodig zijn om het evangelie te verspreiden Als we dat 
doen, ontwikkelen we geloof en liefde, en laten we de Heer zien dat 
zijn koninkrijk voor ons op de eerste plaats komt. Die wet moeten we 
naleven als we het celestiale koninkrijk willen beërven. 

Opdracht 
Overdenk in hoeverre u bereid bent om te geven wat de Heer van u 
vraagt. Ga eens na in hoeverre u uw tijd, talenten en geld toewijdt aan 
het werk van de Heer. Besluit dan om het beter te doen. 

Aanvullende teksten 

• Daniël 2:44 (het koninkrijk Gods zal voortrollen) 

• Lucas 12:16-20 (de gelijkenis van de dwaze rijke) 

• Handelingen 2:44-45 (de eerste christenen hadden alles gemeen-
schappelijk) 

• 1 Nephi 13:37 (zegeningen voor wie Zion helpen voortbrengen) 

• Jakob 2:18-19 (eerst het koninkrijk, dan pas rijkdom) 

• 4 Nephi 1:3 (na het bezoek van Christus hadden de Nephieten en de 
Lamanieten alles gemeenschappelijk) 

• LV 42:29-36 (offergaven aan de bisschop geven is een manier om aan 
de armen geven) 

Voor de leerkracht 

Voorbereiding 

1. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 34: 'Onze talenten ontwikkelen'. 

2. Neem les 19 van dit lesboek, 'Onze talenten ontwikkelen' nog eens 
door. 

3. Maak de poster die in de les genoemd wordt, of zet de informatie op 
het bord. 

4. Geef enkele broeders de opdracht om door u gekozen verhalen, 
teksten of citaten voor te lezen. 
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raad voor, van Joseph F. Smith, 185 
rol van 

als patriarch van zijn gezin, 
96-104 

uitspraak over, van Joseph F. 
Smith, 97 

uitspraak over, van Spencer W. 
Kimball, 96 

verantwoordelijkheid van 
voor belangrijkste behoeften 

van het gezin, 98-101 
voor geestelijke behoeften van 

het gezin, 101-102 
uitspraken over, van N. Eldon 

Tanner, 98,102 
Vasten 

en geestelijke gaven, 284 
en op Christus bouwen, 231 

Verantwoordelijkheid 
en rentmeesterschap, 185,195-198 
uitspraken over 

van Joseph F. Smith, 198 
van N. Eldon Tanner, 198 

voor keuzen, 242-243 
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Vergeven, iedereen behoort te, 
275-276 

uitspraak over, van Spencer W. 
Kimball, 276 

Vergeving 
brengt gemoedsrust, 276-278 

uitspraak over, van John Taylor, 
276 

brengt vreugde, 273-275 
geven en ontvangen, 272-280 
verhaal over, van Spencer W. 

Kimball, 276-278 
Verhoging, verordeningen 

noodzakelijk voor, 27-35, 68 
Verordeningen 

doel van, 27-40 
nodig voor verhoging, 27-35, 68 

uitspraken over 
van Lorenzo Snow, 38 
van Wilford Woodruff, 27 

tempel. Zie tempelverordeningen 
verrichten, 41-48 

uitspraak over, van Joseph 
Fielding Smith, 41 

voor leiding en troost, 35-38 
Vertrouwen, eerlijkheid heeft - tot 

gevolg, 261-262 
Voorbereid zijn 

als individu en als gezin, 60-67 
als kerk, 65-66 

uitspraken over 
van Joseph B. Wirthlin, 65-66 
van Russell M. Nelson, 66 

Voorouders 
gedenken, 71-73 
informatie vastleggen over, 73 
tempelverordeningen voor, 71 

Voorraad en onafhankelijkheid, 
6 1 - 6 2 

Voorraadvorming, thuis, en 
onafhankelijkheid, 61-62 

Vooruitgang, eeuwige 

door doelen stellen, 159-161 
en zelfbeheersing, 163-164 

Vreugde, vergeving brengt 
vreugde, 273-275 

Vriendelijkheid, eigenschap van een 
goede leider, 183 

Vrijheid. Zie keuzen, vrijheid tot 
maken van 

Vrouwen, zegeningen van het 
priesterschap ter beschikking 
van, 31-32 

W 
Werk en onafhankelijkheid, 64-65 
Werken 

aanleren, door tuinieren, 139 
uitspraken over 

gezinsleden dragen bij, 
131-138 

in evenwicht met rust en 
ontspanning, uitspraak over, 
van Franklin D. Richards, 135 

mogelijkheid om te, fundamentele 
behoefte van de mens, 100-101 

opdragen in gezin, 132-135 
organiseren, in gezin, 132-135 
voor het hele gezin, 132 

verhaal over, van Loren C. 
Dunn, 132 

waarde van, 136-137 
van David O. McKay, 131 
van Neal A. Maxwell, 131,137 
van Spencer W. Kimball, 

136-137 
Wet van toewijding. Zie toewijding, 

wet van 
Wijding van olie, procedure, 46 
Woord van wijsheid 

alcohol verboden door, 214 
en zelfbeheersing, 164 
koffie verboden door, 214 
naleven, 213-218 
tabak verboden door, 214 
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thee verboden door, 214 
uitspraken over 

van Joseph Fielding Smith, 
214-215 

van Spencer W. Kimball, 215 
zegeningen van gehoorzaamheid 

aan, 216-218 
uitspraak over, van Spencer W. 

Kimball, 216 

Z 
Zachtmoedigheid, eigenschap van 

een goede leider, 183 
Zalven, zieken, 37 

procedure, 46 
Zegen 

en kinderen een naam geven, 37 
procedure, 43 

patriarchale. Zie patriarchale 
zegens 
procedure, 47 

vaderlijke. Zie vaderlijke zegens 
voor leiding en troost, 38 

Zelfbeheersing 
en het woord van wijsheid, 164 
en kuisheid, 164 
en tiende betalen, 164 
en vrijheid, 164 
kinderen helpen bij het 

ontwikkelen van, 166-169 

noodzakelijk voor eeuwige 
vooruitgang, 163-164 

ontwikkelen en aanleren, 163-171 
uitspraak over, van David O. 

McKay, 165 
verhaal over, van Sterling W. Sill, 

163 
verkrijgen, 164-166 

Zelfdiscipline, fundamentele 
behoefte van de mens aan, 

100-101 
Zelfredzaamheid, aanleren, door 

tuinieren, 139-140 
Zendingswerk, 79-87 

betrokkenheid van gezin bij, 
uitspraak over, van Spencer W. 

Kimball, 82 
hoe, doen, 82-87 
iedereen behoort, te doen, 80-82 

uitspraak over, van Gordon B. 
Hinckley, 87 

Zieken zalven, 37 
procedure, 46 

Ziekte 
oorzaken van, 208 
symptomen van, 210-211 
voorkomen, 208-209 
wat te doen bij, 210-211 
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PLATEN 

Dit gedeelte bevat platen van de doos Evangelieplaten (34730 120). 
Deze platen kunnen worden gebruikt als aanvullend materiaal bij het 
bestuderen van het evangelie en voor onderwijs in de kerk en thuis. 

Het Oude Testament 
1. Abraham gaat Isaak offeren 

Genesis 21:1-8; 22 

2. Jozef wijst Potifars vrouw af 
Genesis 39 

3. Mozes en de brandende braamstruik 
Exodus 3:1-4:17 

4. Drie mannen in de brandende over 
Daniël 3 

Het Nieuwe Testament 
5. De verloren zoon 

Lucas 15:10-32 

6. Jezus wekt Lazarus op uit de dood (door Carl Bloch. 
Met toestemming van het nationaal historisch museum 
in Frederiksborg (Hillerod.) 
Johannes 11:1-45 

7. De voetwassing 
Johannes 13:4-15 

8. Gaat heen in de gehele wereld 
Matteüs 28:16-20; Marcus 16:14-20 

9. Jezus' hemelvaart 
Handelingen 1:3-11 

Het Boek van Mormon 
10. De Liahona 

Nephi 16:6, 9-10,16, 28-29; Alma 37:38 

11. Ammon verdedigt de kudde van koning Lamoni 
Alma 17:19-39; 18 

12. De broer van Jared ziet de vinger van de Heer. 
Genesis 11:3-8; Ether 1:33-43; 2-3; 6:2-3 

13. Mormon verbergt de platen in de heuvel Cumorah 
Mormon 6:6; 8:1, 3-4; Moroni 1:1; 10:2, 4-5 
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Kerkgeschiedenis 
14. Het Boek van Mormon wordt vertaald 

Leer en Verbonden 20:8-11; Geschiedenis van Joseph Smith 1:34-35, 71 

15. Pioniers trekken met hun karren naar het Westen 
Ons erfgoed - beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen er Laatste Dagen, blz. 75-80 

Tempelplaten 
16. Mexico-Stad D. F.-tempel 

17. Celestiale kamer, Billings-tempel (Montana) 
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