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INLEIDING 

Dit lesboek bevat 35 lessen over de grondbeginselen van het evangelie en 
de taken van de vrouw in de kerk. Daartoe bewogen door de Geest, nemen 
leidsters en leerkrachten het op zich om lessen voor te bereiden en te 
geven die ingaan op de geestelijke, emotionele en materiële behoeften van 
de vrouwen en jongevrouwen in hun gemeente of wijk. 

Dit lesboek wordt gebruikt in zowel de zustershulpvereniging als de 
jongevrouwen in units van de kerk waar Leringen van kerkpresidenten en de 
JV-lesboeken nog niet beschikbaar zijn in de benodigde taal. In die units 
krijgen alle ZHV-zusters en de JV-leidsters en -leerkrachten een exemplaar 
van dit lesboek. De leidinggevenden ter plaatse raadplegen Instructies over 
het leerplan voor leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties waarin 
staat in welke jaren deel A en deel B van De vrouw in de kerk moet worden 
gebruikt. 

In units waar Leringen van kerkpresidenten en de JV-lesboeken beschikbaar 
zijn, wordt dit lesboek gebruikt als (1) naslagwerk voor de ZHV-les op de 
eerste en vierde zondag, en voor de bijeenkomst ter verrijking van het 
persoonlijk en huiselijk leven; (2) als aanvullende bron voor de JV-lessen; 
en (3) en als er in het kader van 'Leringen voor onze tijd' lessen uit worden 
aangewezen voor de vierde zondag. In die units worden er exemplaren 
beschikbaar gesteld aan leidinggevenden en leerkrachten in de ZHV, 
jongevrouwen en de Melchizekse priesterschap. Bovendien kunnen 
leidinggevenden de ZHV-zusters aanmoedigen zelf een exemplaar aan te 
schaffen voor gebruik thuis. 

Voorbereiding op de les 
De onderwijstips die in dit lesboek zijn opgenomen bestaan onder andere 
uit het onderdeel 'Voor de leerkracht', uit vragen die de leerkracht kan 
stellen, tips om de klas bij de les te betrekken, en aanwijzingen voor het 
gebruik van platen en schema. In aanvulling op de aanbevolen vragen en 
methoden, kunnen leerkrachten ervoor kiezen andere methoden of bena-
deringen te gebruiken, die zij effectief vinden om hun klas bij de les te 
betrekken en een optimale onderwijsleersituatie te creëren. In bijna elke 
les wordt het gebruik van het bord aangeraden; vandaar dat leerkrachten, 
zo mogelijk, voor elke les een bord en krijt tot hun beschikking moeten 
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Inleiding 

hebben. Veel van de visuele hulpmiddelen die worden aanbevolen kunnen 
ook op het bord worden getekend of geschreven. U vindt nog meer onder-
wijstips in Leidraad onderwijs (34595 120) en in Onderwijzen - geen grotere 
roeping (36123 120). 

Moedig uw klas aan zich voor te bereiden op de les door die in de week 
voorafgaand te door te nemen. Eveneens kunt u ze aansporen hun Schrif-
ten mee te nemen. 

Deelname van leden met een handicap 
Tijdens zijn bediening op aarde beklom Jezus een berg in de buurt van de 
Zee van Galilea. 

'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 goede voorbeeld gegeven door veel erbarmen te 
hebben voor gehandicapten. Toen Hij onder de Nephieten was, 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 verschrompelde 
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). 

Als leerkracht in de kerk bent u uitstekend in de gelegenheid om erbarmen 
te tonen. Ofschoon de leerkrachten in de kerk normaliter niet zijn opgeleid 
om professionele hulp te bieden aan leerlingen met een handicap, dienen 
zij zich wel open te stellen voor deze leden en ze te betrekken bij de leer-
activiteiten in de klas. Leerlingen met mentale, lichamelijke, emotionele of 
andere gebreken hebben wellicht behoefte aan speciale aandacht. De 
volgende richtlijnen zullen u mede helpen om ieder lid op zijn gemak te 
doen voelen: 

• Probeer begrip op te brengen voor de behoeften en mogelijkheden van 
iedere leerling. 

• Pols een leerling voordat u haar vraagt voor te lezen, te bidden of 
anderszins mee te doen aan de les, of zij daartoe bereid is. Stel vragen 
zoals: 'Hoe zou u het vinden als ik u in de les vraag om iets voor te 
lezen?' of 'Zou u het prettig vinden als ik u in de klas vraag te bidden?' 
Doe navraag bij priesterschapsleiders, ouders en andere gezinsleden 
om de speciale behoeften van het lid te weten te komen. 

• Probeer het lid met een handicap meer bij de les betrekken. 

• Zorg ervoor dat de leerlingen elkaar met respect behandelen. 
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Inleiding 

• Wees uzelf, vriendelijk en hartelijk. Ieder dochter van God heeft behoefte 
aan liefde en begrip. 

Denk eraan dat ieder lid bij u in de klas, ongeacht haar lichamelijke, 
mentale, emotionele of sociale capaciteiten, het in zich heeft om door te 
groeien naar de verhoging. U heeft de plicht iedereen in uw klas onderwijs 
te geven in de evangeliebeginselen. Denk daarbij aan de woorden van de 
Heiland: 'Voorwaar, Ik zeg u, 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 

HET EERSTE PRESIDIUM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HET QUORUM DER TWAALF APOSTELEN 
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HET GEZIN 

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

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN 

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

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

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

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. 



DE ZHV-VERKLARING 

XI 

mr 
zijn geliefde geestdochters van God. 

Ons leven heeft inhoud, zin en richting. 
Als zusters zijn we wereldwijd verenigd 
in onze toewijding aan Jezus Christus, 

onze Heiland en ons Voorbeeld. 
Wij zijn vrouwen met geloof, deugd, 

visie en naastenliefde, en wij: 

<§)?rsterken ons getuigenis van Jezus Christus 
door gebed en schriftstudie. 

(Streven naar geestelijke kracht door gehoor te geven 
aan de ingevingen van de Heilige Geest. 

^ f r j d e n ons toe aan het sterken van huwelijk en gezin. 

(9rvaren het moederschap als een edele taak 
en vinden vreugde in het vrouwzijn. 

(Scheppen behagen in dienstbetoon en goede werken. 

( : ^ e b b e n het leven lief en wij leren graag. 

(^ taan voor waarheid en deugd. 

r9 ~ 
Qyeven onze steun aan de priesterschap 

als het gezag van God op aarde. 

^^rbl i jden ons in de zegeningen van de tempel, 
begrijpen onze goddelijke bestemming 

en streven naar de verhoging. 





EVANGELIE-
BEGINSELEN EN 

-LERINGEN 



GELOOF IN 
JEZUS CHRISTUS 

L e s 1 

Het doel van de les is te leren hoe wij ons geloof in Jezus Christus kunnen 
versterken. 

Wat is geloof? 
'Geloof is niet een volmaakte kennis van zaken te hebben; bijgevolg, als gij 
geloof hebt, hoopt gij op dingen, die niet worden gezien, maar die waar 
zijn' (Alma 32:21). 

• Wat is geloof? Hoe heeft u vandaag geloof geoefend? 

Wij moeten de waarheid leren kennen 
Om geloof in Jezus Christus te ontwikkelen, moeten we weten wie Hij wer-
kelijk is. We kunnen geen geloof in Hem hebben als we niets over Hem 
kennen. We kunnen pas geloof in Hem hebben als wat we over Hem weten 
waar is. 

Weinig mensen op aarde hebben de Heiland gezien. De meesten van ons 
zullen Hem in dit leven nooit te zien krijgen, maar het is ons voorrecht en 
onze plicht de waarheid over Hem te weten te komen. Door het getuigenis 
van de Geest kunnen wij te weten komen dat Hij bestaat. Als we de waar-
heid over de Heer kennen, zullen we Hem vertrouwen, gehoorzamen en 
erop kunnen rekenen dat Hij ons helpt in zaken die we zelf niet kunnen 
hanteren. 

• Waarom is het belangrijk dat we de waarheid over Jezus Christus te 
weten komen? 

'Maar zonder geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn. Want wie 
tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie 
Hem ernstig zoeken' (Hebreeën 11:6). 

Uit die tekst kunnen we heel wat waarheid te weten komen: dat we om 
God te behagen (1) geloof in Hem moeten hebben, (2) moeten geloven dat 
Hij bestaat en (3) moeten geloven dat Hij ons zal antwoorden als we echt 
proberen Hem te kennen en hulp van Hem te krijgen. 

• Laat de zusters vertellen hoe hun kennis van de ware beginselen van het 
evangelie hun meer gemoedsrust of geluk heeft gebracht. 
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1-a. Een vrouw bestudeert de Schriften om meer over Jezus Christus te weten te komen. 

3 



1-b. Zendelingen verkondigen het evangelie aan mensen over de hele wereld. 
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Les 1 

• Toon de platen 1-a: Een vrouw bestudeert de Schriften om meer over 
Jezus Christus te weten te komen; 1-b: Zendelingen verkondigen het 
evangelie aan mensen over de hele wereld; en 1-c: Een gezin bestudeert 
de Schriften. 

Teneinde de waarheid over Jezus Christus en zijn evangelie te weten te 
komen, behoren we de Schriften te bestuderen en te luisteren naar het 
getuigenis van de dienstknechten van de Heer op aarde. Als we nederig 
en oprecht zijn en veel bidden, kunnen we zelf te weten komen dat Hij de 
Eniggeboren Zoon is van onze hemelse Vader, dat Hij leeft, en dat Hij ons 
allemaal liefheeft, ongeacht onze onvolmaaktheid. We kunnen te weten 
komen dat Hij de hele waarheid kent. Hij zal die waarheid openbaren aan 
degenen die ernstig hun best doen die te vinden. We kunnen te weten 
komen dat Hij een rechtvaardige God is die de goddelozen moet straffen, 
en dat Hij ook een genadig God is voor degenen die zich bekeren. We 
kunnen te weten komen dat Hij de prijs voor onze zonden betaald heeft 
en voor iedereen de opstanding bewerkstelligd heeft. Ons geloof in Jezus 
Christus groeit als die waarheden in ons hart doordringen en twijfels en 
angsten beginnen weg te smelten. 

• Waarom kan schriftstudie een middel zijn om twijfel en angst te vervan-
gen door geloof? Door welke andere zaken kan ons geloof groeien? 

• Laat een aantal zusters in het kort vertellen hoe zij geloof in Jezus 
Christus ontwikkeld hebben. 

We moeten ons geloof oefenen 
We kunnen de waarheid te weten komen door de Schriften te bestuderen, 
door vasten en bidden en door naar het getuigenis van anderen te luiste-
ren. Maar alleen geloven in de waarheid houdt niet in dat we ons geloof 
ook oefenen. Er zijn mensen die geloven dat Jezus onze Heiland is en dat 
het evangelie waar is, maar die de geboden niet onderhouden. Die mensen 
oefenen hun geloof niet. Geloof vereist activiteit. Als we geloof hebben, 
vertrouwen we erop dat we met de hulp van Jezus Christus manieren 
kunnen vinden om zijn geboden na te leven. 

In de Schriften staat: 

'Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 

'Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken' (Spreuken 
3:5-6). 

Nephi is een voorbeeld van een jongeman die geloof had en erop ver-
trouwde dat de Heer hem zou helpen de geboden te onderhouden. Op aan-
wijzing van de Heer gaf Nephi's vader hem en zijn broers opdracht om de 
verslagen van hun volk te gaan halen bij Laban, een machtig, goddeloos 
man. Ze waren heel bang voor Laban. Maar toen Nephi die zware taak 
opgelegd kreeg, gaf hij toch op de volgende manier uiting aan zijn geloof. 
Hij zei: 'Ik zal heengaan en doen, wat de Here heeft bevolen, want ik weet, 
dat de Here geen geboden aan de kinderen der mensen geeft, zonder 
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tevens de weg voor hen te bereiden, zodat zij zullen kunnen volbrengen, 
wat Hij hun gebiedt' (1 Nephi 3:7). 

• Waarom was Nephi bereid de Heer te gehoorzamen? 

Er zijn in deze tijd veel leden van de kerk, jong en oud, die net zulk geloof 
als Nephi hebben. Zuster Sachiko Hotta uit Nagova (Japan) vertelde eens 
het volgende verhaal: 

'Voordat mijn man en ik trouwden, spraken we af dat de kerk het belang-
rijkste in ons leven zou zijn en dat we onze tijd en onze talenten ten dienste 
van de kerk zouden gebruiken. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. 

'Toen we getrouwd waren, moesten we verhuizen naar een flat, nogal ver 
van de kerk. Op de fiets naar het station, met de trein naar de volgende 
stad, en dan met de bus naar de kerk nam anderhalf uur in beslag; en als 
ik de eerste trein miste en op de volgende moest wachten, kon de reis wel 
twee uur duren. Daarom was het voor onze gemeentepresident moeilijk 
ons een taak te geven. Daarbij werd mijn man toen we drie maanden 
getrouwd waren, ernstig ziek en moest hij opgenomen worden waardoor 
ik moest gaan werken om de kost te verdienen. Elke dag na mijn werk 
bezocht ik mijn man in het ziekenhuis en probeerde ik daarna nog naar de 
kerk te gaan, maar de dag was gewoon te kort. 

'Ik maakte me daar zorgen over, en ik wist dat ik, als we dichterbij 
woonden, een roeping in de kerk zou kunnen vervullen. Maar de grond 
in de buurt van de kerk was duur en we konden in die deftige buurt niet 
eens een huis huren, laat staan kopen. Met mijn verstand wist ik dat het 
onmogelijk was, maar in de Schriften staat dat je gebed verhoord wordt 
als je maar blijft bidden. (Zie Lucas 18:1-5.) Daarom bad ik onophoudelijk. 
Ik wist niet hoe de Heer aan zo'n onmogelijk verzoek kon voldoen; ik bad 
alleen maar. Kort daarna besloot mijn oom, wiens huis maar dertien 
minuten van de kerk lag, plotseling om te verhuizen en bood ons zijn 
prachtige huis aan. Ik wist dat mijn gebed verhoord was. We waren zo 
gelukkig, want nu konden we eindelijk een taak in de kerk vervullen. 
Omstreeks die tijd was mijn man uit het ziekhuis ontslagen en konden 
we gezamenlijk de diensten bijwonen. 

'Na onze verhuizing kondigde de kerk de bouw van een kerk in Nagoya 
aan, en iedereen ging hard aan het werk om geld te verdienen voor het 
bouwfonds. Kort daarvoor had mijn man besloten zijn eigen zaak te begin-
nen - een bakkerij. Weer hadden we heel weinig geld; we hadden al ons 
spaargeld in de zaak gestoken en we gebruikten mijn maandsalaris om van 
te leven. We wisten niet hoe we aan het bouwfonds konden bijdragen, 
vooral omdat ik in verwachting was en niet langer kon werken. Hoewel de 
zaak van mijn man groeide, hadden we niet genoeg om van te leven, in het 
bouwfonds te storten en voorbereidingen te treffen voor de komst van de 
baby. Ik werkte lang genoeg om mijn jaarlijkse extraatje te krijgen en dat 
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legde ik opzij om de kosten voor de baby te betalen. Dat was al het geld dat 
we hadden. 

'Op een goede avond belde de gemeentepresident om te vertellen dat ze 
voor het bouwfonds net een beetje te kort kwamen en om te vragen of we 
alsjeblieft konden helpen. Al het geld dat we hadden, was voor de baby 
die al gauw zou komen; en omdat het alles was wat we hadden, was dat 
ook alles wat we konden geven. Die avond brachten we het geld naar de 
gemeentepresident. Het was precies genoeg om het aandeel van de 
gemeente in het nieuwe kerkgebouw aan te vullen. 

'We maakten ons daarna geen zorgen waar we het geld voor het kind 
vandaan zouden halen; we wisten dat de Heer voor ons zou zorgen. 
Natuurlijk was ik wel eens een beetje ongerust, maar elke keer als ik 
eraan dacht, voelde ik rust in mijn hart. 

'De maand daarop kreeg mijn man een volledige baan in het gebied 
Nagoya. We wisten niet eens dat die baan bestond. Zijn salaris was vol-
doende om de ziekenhuiskosten te betalen als ons kind geboren werd. 
God zegt dat je moet doen wat je kunt en de rest dan aan Hem moet 
overlaten. Ik weet dat het waar is.' ('Two Hours from the Chapel', Ensign, 
augustus 1975, biz. 64-65.) 

• Hoe zegende de Heer het gezin toen zuster Hotta in geloof had gebeden 
om in de kerk een taak te kunnen vervullen? 

• Hoe werden broeder en zuster Hotta door de Heer gezegend voor het 
feit dat ze het spaargeld voor de baby aan de kerk gaven? 

Zuster Hotta gaf een goede omschrijving van geloof. Geloof hebben bete-
kent dat we doen wat we kunnen om de evangeliebeginselen na te leven, 
ook als dat redelijkerwijs onmogelijk is. Als we al het mogelijke hebben 
gedaan en ons geloof oefenen, zal de Heer ons, zo heeft Hij ons beloofd, 
helpen. 

Geloof blijft levend door gehoorzaamheid 
Geloof is als een plant; het zal verwelken en sterven als we het niet voeden 
en beschermen. Gehoorzaamheid aan de evangeliebeginselen die we leren, 
is de manier om ons geloof levend te houden. 'Geloof is een gave Gods, die 
ons verleend wordt als beloning voor onze rechtschapen leefwijze.' (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, 2de uitgave [1966], blz. 214.) Als we de 
geboden van God gaan overtreden, zal ons geloof verzwakken. Satan 
gebruikt veel middelen om ons ertoe te brengen Gods geboden te verwaar-
lozen en zo ons geloof te verzwakken. 

• Toon plaat 1-d: Nephi spreekt zijn broers bestraffend toe vanwege hun 
zondige levenswijze. 

In 1 Nephi lezen we over Laman en Lemuël de broers van Nephi. Hun 
vader, Nephi en zelfs engelen hadden hun veel ware beginselen bijge-
bracht. Maar ze ontwikkelden geen geloof omdat ze moeite hadden met 
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wat Lehi en Nephi hun leerden, en zij kozen ervoor om die ware beginse-
len niet na te leven. Ze klaagden dat het te moeilijk was om de geboden te 
onderhouden. Daarom wilden ze niet doen wat hun geboden werd en ver-
vielen ze al gauw tot zonde. 

In tegenstelling daarmee deed Nephi alles wat van hem gevraagd werd en 
vertrouwde hij op de Heer. God beloonde zijn geloof, en er gebeurden veel 
wonderen in het leven van Nephi. Hij was in staat een schip te bouwen 
terwijl hij niets van scheepsbouw afwist. Hij kreeg meer kracht dan hijzelf 
had en kon de boze plannen van zijn broers verijdelen. Door zijn gehoor-
zaamheid werd hij gezegend met meer geloof. Door zijn geloof had hij de 
beschikking over de macht van God. 

Ook wij kunnen door gehoorzaamheid ons geloof levend houden. We 
kunnen ons geloof voeden door vasten en gebed, door in de Schriften te 
lezen, de kerkdiensten bij te wonen en te doen wat onze kerkleiders van 
ons vragen. We kunnen ons geloof sterk houden door niet te bekritiseren 
of te klagen. 

• Waarom wordt ons geloof verzwakt als we kritiek hebben en klagen? 

Wij zullen allemaal beproefd worden in ons geloof. We zouden zelfs 
kunnen denken dat de Heer ons geloof en onze gehoorzaamheid niet heeft 
opgemerkt. We kunnen het gevoel hebben dat Hij ver weg is, niet gezien 
heeft hoe we beproefd worden en onze gebeden niet wil beantwoorden. Op 
zulke momenten is het goed om te beseffen dat ons geloof beproefd wordt. 
Als we geduldig volhouden en blijven doen wat goed is, zullen wij de 
kracht krijgen om moeilijkheden teniet te doen. We zullen voor ons geloof 
en onze gehoorzaamheid beloond worden. 

Moroni heeft gezegd dat 'geloof datgene is, wat men hoopt en niet ziet; 
betwist het echter niet, omdat gij het niet ziet, want gij verkrijgt geen getui-
genis dan na de beproeving van uw geloof' (Ether 12:6). 

En de Heer heeft gezegd: 'Mijn volk moet in alle dingen worden beproefd, 
opdat zij erop mogen worden voorbereid de heerlijkheid te ontvangen, die 
Ik voor hen heb, namelijk de heerlijkheid van Zion; en hij, die geen kastij-
ding wil verdragen, is mijn koninkrijk niet waardig' (LV 136:31). 

Tot slot 
Het is belangrijk dat we ons geloof voeden door vasten en gebed, gehoor-
zaamheid aan de geboden van God, door in de Schriften te lezen, de 
kerkdiensten en -bijeenkomsten bij te wonen en te doen wat onze leiders 
van ons vragen. Als we dat doen, zullen we de kracht hebben om de 
beproevingen in ons leven te doorstaan. 

Opdracht 
Stel vast hoe u uw geloof gaat versterken. Schrijf uw besluit op als een 
soort geheugensteuntje. Lees de komende week Alma 32:17-43 en Moroni 
7:33-39. 
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Aanvullende teksten 
• Matteüs 8:5-10 (genezing door geloof) 

• Matteüs 17:20 (niets is onmogelijk als we geloof hebben) 

• Marcus 9:23 (alles is mogelijk als we geloof hebben) 

• Lucas 8:43-48 (genezing door geloof) 

• Johannes 20:24-29 (gezegend zijn zij die geloven) 

• Romeinen 10:13-17 (om geloof te hebben, moeten we luisteren 
naar het woord van God) 

• 2 Korintiërs 5:6-7 (wij wandelen door geloof) 

• 1 Nephi 3 (het geloof van Nephi) 

• 1 Nephi 4 (kracht door geloof) 

• Alma 32:17-43 (Alma's toesprak over geloof) 

• Moroni 7:33-39 (geloof is nodig voor wonderen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 11, 'Het leven van Christus' en 
hoofdstuk 18, 'Geloof in Jezus Christus'. 

2. Bestudeer 1 Nephi 3-4 en Alma 32:17-43. 

3. Geef de klas opdracht om de verhalen en teksten te vertellen of voor te 
lezen die u relevant acht. 
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BEKERING 
L e s 2 

Het doel van deze les is te leren hoe wij het beginsel bekering kunnen 
toepassen. 

Wat houdt bekering in? 
We zijn allemaal op reis door het leven, op weg naar een eeuwige bestem-
ming. Op onze reis horen we stemmen die ons roepen. De ene is de stem 
van de Heer die ons oproept tot het doen van het goede, de andere is de 
stem van Satan die ons verleidt tot het kwade. We zijn vrij om tussen die 
twee te kiezen en zelf te handelen. 

• Lees 2 Nephi 2:16, 27-29. 

Soms kunnen die stemmen gemakkelijk met elkaar worden verward. 
We denken misschien dat we juist handelen terwijl we in werkelijkheid 
bedrogen worden. Na aanvaarding van het evangelie van Jezus Christus, 
beseffen we dat we niet altijd goed gekozen hebben. We beseffen dat we 
mogelijk niet de juiste koers volgen. Als we in de verkeerde richting door-
gaan, zullen we wel het einde van onze reis bereiken, maar ontdekken 
dat we niet in het celestiale koninkrijk zijn aangekomen. Afwijken van de 
juiste koers noemen we zonde. Onze koers wijzigen zodat we weer in de 
richting van het celestiale koninkrijk gaan, noemen we bekering. 

Jezus Christus heeft ons beloofd: 

'Het zal geschieden, dat een ieder, die zijn zonden verzaakt, en tot Mij 
komt, mijn naam aanroept, mijn stem gehoorzaamt en mijn geboden onder-
houdt, mijn aangezicht zal zien en weten dat Ik ben; en dat Ik het ware 
Licht ben, dat ieder mens verlicht, die in de wereld komt' (LV 93:1, 2). 

'Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis 
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.' (Johannes 8:12.) 

• Wat wordt bedoeld met 'in de duisternis wandelen'? En met het hebben 
van 'het licht des levens'? 

• Toon plaat 2-a: Als een vuurtoren in de duisternis toont Jezus Christus 
de weg naar geluk en eeuwig leven. 

Jezus Christus heeft ons de weg naar het celestiale koninkrijk gewezen 
waar we bij onze hemelse Vader zullen zijn. Als we op de goede weg zijn, 
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reizen we in het licht (zie Johannes 8:12). We kunnen dan zien wat de goede 
weg is. Als we van de juiste koers afdwalen, bevinden we ons in de 
duisternis. Als we onszelf blootstellen aan de vallen der zonden die Satan 
voor ons zet, lijken we op een boot die het licht van een vuurtoren negeert 
en afzeilt op gevaarlijke rotsen en verraderlijke wateren. Hij wil verhinde-
ren dat we onze bestemming bereiken. Maar een leven in zonde zal ons aan 
et einde van onze reis geen geluk brengen. Naarmate we verder in zonde 
verstrikt raken, wordt Satans macht over ons groter. Daarom heeft Jezus 
tegen ons gezegd: 'Een ieder die zonde doet, is een slaaf der zonde' 
(Johannes 8:34). 

Satan is blij als wij zonden begaan. Hij wil ons in zijn macht houden. Zijn 
stem zegt dat het verkeerde wat we gedaan hebben, goed is. Hij zegt tegen 
ons dat we er goede redenen voor hadden, dat onze zonden gerecht-
vaardigd waren. (Zie 2 Nephi 28:8,21-22.) Hij wil dat we onszelf wijsma-
ken dat de zonde niet zo ernstig is als hij in werkelijkheid is. Hij weet dat 
we ons niet volledig zullen bekeren zolang we onze zonden goedpraten. 

Jezus Christus weet dat Satan zo te werk gaat. Daarom heeft Hij ons geze-
gend met het licht van Christus, dat we soms ons geweten noemen. Het 
licht van Christus zal ons het verschil tussen goed en kwaad duidelijk 
maken (zie Moroni 7:15-16). De stem van de Geest spoort ons, waarschuwt 
ons dat we ons moeten bekeren en weer de juiste koers moeten volgen. 

Jakob probeerde zijn volk wakker te schudden en sprak met de macht van 
God. Hij waarschuwde de mensen over hun zonden: 

'O, mijn geliefde broederen, keert u van uw zonden af, schudt de ketenen 
af van hem, die u wil binden, komt tot die God, die de Rots van uw heil is. 

'Bereidt uw ziel voor op (...) die dag des oordeels, (...) opdat gij niet van 
verschrikkelijke vrees ineen zult krimpen, opdat gij niet een volkomen her-
innering aan uw vreselijke schuld zult hebben en zult worden gedrongen 
om uit te roepen: Heilig, heilig zijn uw oordelen, o Here, almachtige God! 
Maar ik ken mijn schuld; ik overtrad uw wet, en alles is mijn eigen schuld; 
de duivel heeft mij gevangen, zodat ik nu aan zijn vreselijke ellende ten 
prooi ben. 

'Doch ziet, mijn broederen, is het nodig dat ik u tot het besef breng van de 
verschrikkelijke werkelijkheid dezer dingen? Zou ik uw ziel verontrusten, 
indien uw gemoed rein was? Zou ik zo duidelijk de heldere waarheid tot u 
spreken, indien gij vrij van zonden waart? 

'Ziet, indien gij heilig waart, zou ik u over heiligheid spreken; doch omdat 
gij niet heilig zijt, en mij als een leraar beschouwt, is het inderdaad nodig, 
dat ik u de gevolgen van de zonde onder het oog breng' (2 Nephi 9:45-48). 

Als wij inzien hoe afschuwelijk onze zonde is, kunnen we twee dingen 
doen: we gaan ermee door of we besluiten onze fout moedig toe te geven 
en goed te maken. Als we ervoor kiezen om te blijven zondigen, zal Satan 
ons steeds steviger binden totdat we uiteindelijk niet meer naar bekering 
verlangen. Als we ervoor kiezen om ons te bekeren, zullen onze hemelse 
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Vader en Jezus Christus ons de helpende hand bieden bij het overwinnen 
van onze zonden en zullen wij vreugde en vrede ervaren. 

• Lees Alma 34:32-35. Waarom is het niet verstandig om onze bekering 
uit te stellen? 

We moeten ons allemaal bekeren 
• Lees Romeinen 3:23. 

We moeten ons allemaal bekeren van de dingen die we niet hadden moeten 
doen, zoals liegen, roddelen, of de naam van de Heer ij del gebruiken. We 
moeten ons ook bekeren van de dingen die we wel hadden moeten doen 
maar niet gedaan hebben, zoals onze tiende betalen, vaak bidden, de sabbat 
heilig houden, vriendschap sluiten met een buurvrouw of onze taak ver-
vullen. We moeten gehoor leren geven aan de aansporingen van Geest van 
de Heer om onze fouten te overwinnen. 

'Een jongeman gaf eens dit getuigenis: "Ik denk aan al het verdriet dat ik 
mijn ouders - en mezelf - heb aangedaan door me niet te realiseren dat 
zonde geen geluk brengt. Na de middelbare school ben ik op kamers 
gegaan. Ik begon te drinken, te roken en drugs te gebruiken. Ik vond dat 
ik veel plezier had, maar nu weet ik dat ik er in feite ellendig aan toe was. 

'"Toen ben ik op een goede dag tot inkeer gekomen. Ik dacht: 'Wat zouden 
mijn ouders wel denken als ze me nu konden zien?' 

'"Vanaf dat moment heb ik mijn leven een andere wending gegeven. (...) 
Dat zou me nooit gelukt zijn als ik niet een paar goede, nieuwe vrienden en 
een begrijpende bisschop had gehad - en ook niet zonder de hulp van de 
Heilige Geest. Met die hulp was ik in staat om me te bekeren. En nu zie ik 
hoe ongelukkig ik was. Ik getuig dat we door bekering en een rechtschapen 
levenswijze gelukkig worden. En ik weet uit ervaring dat de Heer altijd 
klaar staat om een verandering in ons leven aan te brengen, als we het Hem 
maar toestaan.'" (Geciteerd door Jay A. Parry, 'Miracles Today?' Ensign, 
januari 1978, biz. 56.) 

Als we ons bekeren van onze zonden, komen we op het goede pad. Als we 
de juiste koers volgen die leidt naar het celestiale koninkrijk, begrijpen we 
dat al Gods wetten belangrijk zijn. We zullen meer op Jezus Christus gaan 
lijken en net zo over zonde gaan denken als Hij. We zullen zonde als abso-
luut onaanvaardbaar beschouwen (zie LV 1:31). Met andere woorden: we 
kunnen geen enkele vorm van zonde accepteren. Dat is ons doel. Hoewel 
we niet volmaakt zijn, moeten we ons doel in gedachten houden en er 
naartoe werken. 

• Lees Ether 12:27. 

Als we nederig bidden en de Heer vragen ons onze zwakheden en zonden 
te tonen, zal Hij dat doen. 
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Als we ons oprecht bekeren, krijgen we vergeving 
Als we beseffen dat al onze zonden voor de Heer afschuwelijk zijn, zullen 
we vanwege onze zonden verdrietig zijn 'naar Gods wil'. (2 Korintiërs 
7:10.) We kunnen er niet aan denken zonder schuldgevoel en spijt. Ze 
drukken als een zware last op onze schouders. We gaan een klein beetje 
voelen hoeveel verdriet Jezus had toen Hij voor ons leed en stierf. (Zie 
Alma 36:12-13.) 

• Toon plaat 2-b: Christus bidt in de hof van Getsemane. 

Hoe dankbaar behoren we te zijn dat we die last niet altijd hoeven te 
torsen. Door ons te bekeren, kunnen we de last van zonde van ons 
afwerpen. Door de grote liefde van Jezus Christus voor ons heeft Hij 
geleden, gebloed en is Hij gestorven voor onze zonden opdat we, als 
we ons bekeren, niet zelf al dat lijden hoeven te ondergaan. (Zie 
Evangeliebeginselen, hoofdstuk 12, 'De verzoening'.) 

• Toon plaat 2-c: Christus heeft onze zonden verzoend op voorwaarde 
dat we ons bekeren. 

Jezus heeft gezegd: 

'Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet 
zouden lijden, indien zij zich wilden bekeren; 

'Doch indien zij zich niet willen bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; 

'Welk lijden Mij, God, de grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit 
iedere porie bloeden, en zowel lichamelijk als geestelijk deed lijden' 
(LV 19:16-18). 

Bekering is een proces. Dat proces wordt uitgelegd in hoofdstuk 19 van 
Evangeliebeginselen, blz. 123-126. 

• Toon plaat 2-d: Het bekeringsproces brengt ons van droefheid naar Gods 
wil tot de vreugde die we voelen als we de geboden onderhouden. 

• Bespreek de zeven onderdelen van bekering, besproken in hoofdstuk 19 
van Evangeliebeginselen. Betrek er, als dat mogelijk is, een aantal zusters bij. 
Toon poster met de volgende opsomming of zet die informatie op het bord: 

1. De zonde inzien 

2. Berouw over de zonde hebben 

3. De zonde nalaten 

4. De zonde belijden 

5. Het goed maken 

6. Anderen vergeven 

7. Gods geboden onderhouden. 
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Omdat Hij voor onze zonden heeft betaald, heeft Hij de macht om te verge-
ven. Als we het bekeringsproces volgen, belooft de Heiland dat Hij ons 
onze zonden volkomen zal vergeven en ze zich niet meer zal herinneren. 

• Lees Leer en Verbonden 58:42. 

Door onze bekering worden we weer rein. We kunnen op ons verleden 
terugkijken en ons onze zonden herinneren, maar zonder pijn. In plaats 
daarvan voelen we vrede. Een zendeling heeft een verhaal verteld dat 
illustreert dat we allemaal volledige vergeving kunnen ontvangen als we 
ons oprecht bekeren. 

Een jonge vrouw die op het punt stond zich te laten dopen, betwijfelde 
of haar bekering van de zonden die ze in haar jeugd begaan had, aan-
vaardbaar was voor de Heer. Ze bleef bidden om bevestiging dat ze 
vergeving had ontvangen. Vlak na haar doop werd haar de gave van de 
Heilige Geest verleend. De zendeling vertelde: 

Terwijl mijn handen op haar hoofd lagen en ik tegen haar zei dat ze de 
Heilige Geest moest ontvangen, voelde ik als het ware een elektrische 
schok door haar lichaam gaan. Ik was eventjes van mijn stuk gebracht, 
maar ik herstelde me en eindigde het gebed. En toen ik, zoals het in de kerk 
de gewoonte is, mijn hand uitstak om haar te feliciteren, merkte ik dat ze 
bijna in een shocktoestand of in een soort trance verkeerde. Haar ogen 
waren gesloten en de tranen liepen langs haar wangen. Dat duurde onge-
veer vijf minuten, toen schudde ze plotseling haar hoofd, stond op en ging 
naar haar plaats. 

'Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig naar haar ongewone reactie op haar 
bevestiging, dus later vroeg ik ernaar. Ze vertelde dat haar hele lichaam 
vervuld werd van een prachtig, schoon, heerlijk gevoel - een schitterende, 
verfrissende, reinigende geest die ze nog nooit eerder in haar hele leven 
gevoeld had.' 

De gevolgen van die ervaring waren verbazingwekkend. Binnen drie 
dagen was haar hele gezichtsuitdrukking veranderd. Zelfs haar 
gelaatstrekken waren verfijnd en verzacht en haar ogen kregen een zach-
tere uitdrukking. De zendeling vertelde: 'Het was een groot getuigenis 
voor mijn collega en mij om te zien hoe de Geest van de Heer iemand die 
zich oprecht bekeerd heeft, zowel geestelijk als lichamelijk kan veranderen 
in een veel lieftalliger en mooier mens. De reinigende macht van de 
Heilige Geest bij de doop is absoluut een feit.' (Zie 'Cleansed at Baptism', 
Margie Calhoun Jensen, When Faith Writes the Story [1973], biz. 18-19.) 

Dit is een aangrijpend verhaal over de reinigende macht van de Geest van 
de Heer. Hoewel er weinig zullen zijn die iets dergelijks hebben meege-
maakt, kunnen we wel allemaal zo'n lieflijk, rein gevoel krijgen. 

Tot slot 
We kunnen het beginsel van bekering ons hele leven gebruiken om ons van 
zonden te ontdoen en koers te zetten naar het celestiale koninkrijk. Het is 
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2-d. Het bekeringsproces brengt ons van droefheid naar Gods wil tot de 
vreugde die we voelen als we de geboden onderhouden. 
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een grote zegen om te weten dat de Heer, als wij ons oprecht bekeerd 
hebben, ons vergeeft en onze zonden niet meer gedenkt. 

Opdracht 
Overweeg de komende week waarvan en hoe u zich kunt bekeren. Lees 
Mosiah 27 en Alma 36. Neem hoofdstuk 19 in Evangeliebeginselen door. 

Aanvullende teksten 
• 2 Korintiërs 7:8-11 (door droefheid naar Gods wil komen we tot 

bekering) 

• 1 Johannes 1:8-9 (iedereen begaat zonden) 

• Enos 1:1-8 (vergeving van zonden door geloof) 

• Mosiah 26:29-31 (belijd uw zonden en vergeef elkaar) 

• Leer en Verbonden 42:18-29 (onderhoud de geboden) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 12, 'De verzoening', 
hoofdstuk 19, 'Bekering'. 

2. Bestudeer Mosiah 27 en Alma 36. 

3. Maak een poster met de zeven stappen van bekering of schrijf die op 
het bord. 

4. Geef een paar mensen uit de klas opdracht om bepaalde verhalen en 
teksten die u geschikt acht, in de les te vertellen of voor te lezen. 
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DE DOOP: 
EEN EEUWIG 

VERBOND 
L e s 3 

Het doel van deze les is te leren hoe wij ons aan de verbonden die we bij 
de doop gesloten hebben, kunnen blijven houden. 

Inleiding 
Onze hemelse Vader wil dat we allemaal in Hem en zijn Zoon, Jezus 
Christus, geloven en ons bekeren van onze zonden. Als we ons bekeerd 
hebben, laten we ons dopen als lid van Christus' kerk. De doop is noodza-
kelijk voor ons heil, maar alleen de doop is niet genoeg. Bij onze doop 
beginnen we een nieuw leven, maar we moeten steeds vooruitgang blijven 
maken en streven naar volmaaktheid. 

De profeet Alma vroeg zijn volk toen ze zich hadden laten dopen: 'Zijt gij 
geestelijk uit God geboren? Hebt gij zijn beeld in uw gelaat ontvangen? 
Hebt gij deze grote verandering in uw hart ondervonden?' (Alma 5:14.) 
Hebben we allemaal een verandering van hart ondergaan en is onze geest 
herboren? Daar behoren we allemaal naar te streven na onze doop in de 
kerk van Jezus Christus. 

De doop was het begin van de 'grote verandering' die we allemaal moeten 
ervaren om naar onze Vader in de hemel te kunnen terugkeren (zie Alma 
5:13-14 en Mosiah 5:7-9). Met het naleven van onze verbonden veranderen 
onze verlangens en daden en gaan we steeds meer op onze Vader in de 
hemel lijken. Bij onze doop worden we in het water ondergedompeld. In de 
Schriften wordt dat vergeleken met het begraven of het afleggen van ons 
oude ik (Zie Romeinen 6:4; LV 76:51). Als we uit het water komen, zijn we 
rein van zonde gewassen en beginnen een nieuw leven. Dit nieuwe leven is 
begonnen met een permanente overeenkomst met God; en als we ons deel 
doen, zal Hij zijn deel doen. Gehoorzamen wij Hem dan zal Hij ons de hel-
pende hand bieden en ons in zijn tegenwoordigheid terugleiden. 

Veel mensen ervaren hun doop als een vreugdevol, geestelijk gebeuren. 
Een lid beschreef het als volgt: 'Nooit zal ik vergeten hoe ontroerd ik was: 
ik was rein, ik mocht opnieuw beginnen als kind van God. (...) Het was 
zo'n bijzonder gevoel!' (Geciteerd door Hartman en Connie Rector, No 
More Strangers, 4 delen [1971-1990], deel 3, blz. 175.) 
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Onze doop is het symbool van een belangrijke verandering die in ons heeft 
plaatsgevonden. Omdat we bereid waren ons te bekeren, werden we door 
de doop gereinigd, waardoor we de kans kregen om een nieuw leven te 
beginnen. We zouden moeten denken aan het reine, veilige gevoel 
waarmee met onze doop gepaard ging. 

• Vraag één of twee zusters hoe zij zich bij hun doop gevoeld hebben. 
Vraag in welk opzicht hun leven sindsdien veranderd is. 

Ons doopverbond 
• Toon plaat 3-a: Een jonge man laat zich dopen. 

Een verbond is een overeenkomst of een belofte tussen twee of meer 
mensen. Met onze doop sloten we een heel belangrijk verbond met God. 
President Spencer W. Kimball heeft daarover gezegd: 'Zich te laten dopen 
betekent een verbond of overeenkomst aangaan (...) met God (...) om iets 
te doen (...) en om zowel gerechtigheid te volbrengen als het kwade te 
mijden.' (The Miracle of Forgiveness [1969], blz. 94.) 

• Laat de klas Leer en Verbonden 20:37 lezen. Welke vereisten voor de 
doop worden in deze tekst genoemd? Geef de zusters de tijd om hierop 
te antwoorden; laat dan een poster zien van de volgende opsomming of 
zet die op het bord. 

1. Nederig zijn. 

2. Een gebroken hart en een verslagen geest. 

3. Getuigen dat we gewillig zijn de naam van 
Jezus Christus op ons te nemen. 

4. Vastbesloten zijn om Jezus Christus tot het einde 
toe te dienen. 

• Wat betekent het om de naam van Jezus Christus op ons te nemen? 

Als we de naam van Jezus Christus op ons nemen, worden we kinderen 
van Christus. (Zie Mosiah 5:7-8.) Als we iemands naam dragen, zijn we 
aan die persoon verantwoording verschuldigd. Net zoals we een zekere 
verantwoording hebben ten aanzien van onze familienaam, zijn we aan 
Jezus Christus ook een zekere verantwoording verschuldigd als we zijn 
naam op ons nemen. We moeten dan proberen te leven zoals Hij heeft 
geleefd. 

• Toon plaat 3-b: Een jonge vrouw hernieuwt haar doopverbond door 
van het avondmaal te nemen. Laat de klas Leer en Verbonden 20:77 
lezen. 

Door middel van de verbonden die we sluiten bij het avondmaal her-
nieuwen we ons doopverbond. Als we ons houden aan ons verbond om 
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3-b. Een jonge vrouw hernieuwt haar doopverbond door 
van het avondmaal te nemen. 
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Jezus Christus te gedenken en zijn geboden te onderhouden, wordt ons een 
zegen in het vooruitzicht gesteld. 

• Wat belooft onze hemelse Vader aan degenen die zich aan dat verbond 
houden? In welk opzicht is de nabijheid van de Geest een steun voor ons 
als we Hem willen dienen en zijn geboden willen onderhouden? 

Onze vooruitgang na de doop 
Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat de doop in de kerk van 
Christus een begin is. Maar alleen de doop is niet genoeg. Na de doop 
moeten we veel doen om het eeuwige leven te verkrijgen. 

• Vraag iemand in uw klas Moroni 6:4-9 te lezen. Welke verplichtingen 
hebben we na onze doop? Geef de zusters de kans antwoord te geven; 
laat daarna een poster met de volgende opsomming zien of schrijf die 
op het bord: 

1. Bidden tot onze hemelse Vader. 

2. Vasten als we bepaalde zaken nodig hebben. 

3. De kerkdiensten bijwonen en meewerken aan de 
programma's. 

4. Regelmatig van het avondmaal nemen. 

5. Betrokken zijn bij eikaars welzijn. 

6. Ons bekeren van onze zonden. 

7. Gehoor geven aan de leiding van de Heilige Geest. 

• Laat de klas de lijst op het bord bekijken en zichzelf vervolgens afvragen: 
'Hoe kan ik mijn doopverbonden beter naleven?' 

Bij onze doop begon onze geestelijke wedergeboorte. We behoren die ver-
nieuwing voort te zetten door te doen wat Moroni opnoemt. Maar bij het 
vervullen van onze plicht, de zorg voor het gezin en ons huis, op school, 
het vervullen van onze dagelijkse taken raken we betrokken bij wereldse 
problemen en vergeten we soms ons verbond. 

Soms maken we fouten. Dan moeten we ons bekeren om ons aan ons doop-
verbond te houden. Als we openlijk toegeven dat we gezondigd hebben en 
ons bekeren (zie les 2, 'Bekering'), zullen we weer vooruitgang maken. Als 
we oprecht en in gebed vragen om de leiding van de Heilige Geest, zullen 
we leiding ontvangen om onze fouten te overwinnen en die in de toekomst 
te vermijden. 

• Hoe kunnen we onze spiritualiteit verhogen en onze houden aan onze 
doopverbonden ? 

26 



Les 1 

De weg naar volmaking 
Zullen we ons doopverbond ooit helemaal kunnen nakomen? In dit leven 
misschien niet, maar we moeten naar volmaaktheid blijven streven en 
slechte gewoonten inruilen voor goede. President Spencer W. Kimball heeft 
gezegd: 'De weg naar volmaking houdt in dat we ons leven veranderen -
in ieder geval het kwade door het goede vervangen. Verandering bereiken 
we het beste als we aan één zaak tegelijk werken. Want als iemand jaarlijks 
een tiende van zijn inkomen betaalt, is hij volmaakt in het betalen van 
tiende. Het is niet moeilijk om volmaakt te worden in het vermijden van 
vloeken, want als we onze mond sluiten voor smerige woorden en vloeken, 
zijn we in dat opzicht op weg naar volmaaktheid. Als we de Schriften toe-
gewijd bestuderen, benaderen we de volmaaktheid ook in dat opzicht.' 
('Be Ye Therefore Perfect', Speeches of the Year 1974 [1975], blz. 241-242.) 

De profeet Nephi heeft gezegd dat we 'voorwaarts [moeten] streven' en 
moeten '[volharden] tot het einde toe'. De Heer heeft ons eeuwig leven met 
Hem beloofd als we onze liefde tonen door Hem te gehoorzamen en onze 
doopverbonden na te leven. (Zie 2 Nephi 31:19-21.) Werkelijk geluk op 
aarde en eeuwige vreugde daarna worden ons deel als we de verbonden 
naleven die we met de Heer gesloten hebben. 

President Joseph Fielding Smith heeft het als volgt uitgelegd: 

'Een van de belangrijkste doelen van de ware kerk is de mensen leren wat 
zij na de doop moeten doen om de zegeningen van het evangelie ten volle 
te verkrijgen. (...) 

'Wij moeten volharden tot het einde, wij moeten na onze doop de geboden 
onderhouden; (...) wij moeten zo leven dat we goddelijke eigenschappen 
ontwikkelen en mensen worden die van de heerlijkheid en de wonderen 
van het celestiale koninkrijk kunnen genieten.' ('The Plan of Salvation', 
Ensign, november 1971, blz. 5.) 

Een voormalig katholieke non die lid van de kerk was geworden, heeft 
uitgelegd wat haar doop voor haar betekende: 

'Alles wat ik in de kerk zag en hoorde, maakte heel veel indruk op me. De 
warmte, de liefde en de zorg van elk lid voor de andere leden brachten me 
tot het besef dat er aan die godsdienst iets bijzonders moest zijn. 

'Ik realiseerde me (...) toen dat ik lid was van de verkeerde kerk en dat De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de enige ware 
kerk op aarde is. Ik wist ook dat ik (...) lid moest worden. (...) 

'De overgang van mijn vroegere leven naar het leven dat ik nu leid, was 
niet gemakkelijk, maar de wekelijkse avondmaalsdienst waarin ik mijn 
doopverbond hernieuw, is mij al die tijd tot steun geweest - mijn verbond 
om de naam van de Heiland op me te nemen, Hem altijd te gedenken en 
zijn geboden te onderhouden, en anderzijds het verbond van de Heer dat 
zijn Geest altijd bij mij zal zijn als ik me aan die beloften houd. (...) 

'Dan denk ik weer aan mijn doop en de onderdompeling in het water. Voor 
mij is dat een symbool van de dood van zelfzucht en zonde, en opstaan tot 
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nieuw leven als een kind van God. De doop is volgens mij ook een symbool 
voor de manier waarop onze Hemelse Vader wil dat we leven - zelfzucht 
overwinnen en verleiding weerstaan. Zo 'sterven' we wat betreft onze zelf-
zucht en zonden, staan we weer op en maken we dagelijks vooruitgang op 
de weg terug naar onze Vader. 

'Dan hernieuw ik in stilte mijn verbond om de naam van Jezus Christus op 
me te nemen door Hem opnieuw te beloven dat ik Hem, de evangeliebe-
ginselen en zijn leringen aanvaard; dat ik de kerk aanvaard en dat ik de 
profeet en de andere autoriteiten van de kerk steun, de enigen die door 
God geroepen zijn om ons in zijn naam te leiden. In stilte hernieuw ik ook 
mijn verbond dat ik Hem altijd indachtig zal zijn, door bijvoorbeeld, vooral 
in momenten van verleiding of vermoeidheid, eraan te denken dat Hij daar 
aanwezig is. En ten slotte hernieuw ik mijn verbond dat ik zijn geboden zal 
onderhouden in de wetenschap dat ik, als ik dat trouw doe, zijn Geest 
bij me zal hebben.' (Geciteerd door Hartman en Connie Rector, No More 
Strangers, 4 delen [1971-1990], deel 3, blz. 154,157,159.) 

Tot slot 
De doop was het begin van onze 'verandering van hart'. We hebben ver-
bonden gesloten om de naam van Jezus Christus op ons te nemen en zijn 
geboden te onderhouden. Als we dat elke dag proberen, zullen we zijn 
Geest bij ons hebben. Zijn Geest zal ons helpen om op Hem te gaan lijken. 

Opdracht 
Ga na wat er zich sinds uw doop in uw leven heeft afgespeeld. Overweeg 
de vraag die in Alma 5:26-31 gesteld wordt. Als u vindt dat er zaken zijn 
die beter moeten, begin dan vandaag met uw bekering en het verbeteren 
van wat er verkeerd is. 

Aanvullende teksten 
• Galaten 3:27-29 (door de doop zijn we één in Christus) 

• 1 Petrus 3:21 (de doop en de opstanding) 

• Leer en Verbonden 27:2 (van het avondmaal nemen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 20, 'De doop'. 

2. Neem les 2, 'Bekering', in dit lesboek door. 

3. Maak de posters die in de les staan aangegeven of schrijf de informatie 
op het bord. 

4. Geef een paar mensen uit de klas opdracht om bepaalde verhalen, 
teksten en citaten die u geschikt acht, in de les te vertellen of voor te 
lezen. 
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DE GAVE VAN DE 
HEILIGE GEEST 

L e s 4 

Het doel van deze les is te leren welke grote zegeningen wij door de gave 
van de Heilige Geest kunnen ontvangen. 

Waarom we de gave van de Heilige Geest nodig hebben 
Voordat we ons lieten dopen en bevestigen als lid van de kerk, kwam de 
Heilige Geest van tijd tot tijd bij ons. Toen we bijvoorbeeld naar de zende-
lingen luisterden, gaf de Heilige Geest ons een goed gevoel over het 
evangelie en verlichtte ons verstand zodat we het evangelie begrepen en 
aanvaardden. Maar pas na onze doop en bevestiging hadden we het voor-
recht de Heilige Geest voortdurend bij ons te mogen hebben. Door de 
macht van het Melchizedeks priesterschap werd ons toen de gave van de 
Heilige Geest verleend. 

De Heilige Geest is een van de belangrijkste gaven die we op aarde kunnen 
ontvangen. President Lorenzo Snow heeft gezegd: 'Vanaf het moment dat 
we de gave van Heilige Geest ontvangen, hebben we een vriend.' (Confe-
rence Report, oktober 1899, blz. 52.) 

• Waarom is het wenselijk dat we de Heilige Geest bij ons hebben? 

• Toon plaat 4-a: Een jonge vrouw wordt door oplegging van handen 
bevestigd als lid van de kerk en ontvangt de Heilige Geest. 

• Laat de klas Johannes 14:16-17, 26 en Johannes 16:13 lezen. Noem een 
paar redenen waarom we de Heilige Geest als metgezel nodig hebben. 
Geef de zusters de kans om antwoord te geven; laat daarna de poster 
met de volgende opsomming zien of zet die informatie op het bord: 

1. Hij biedt steun als we het evangelie aanvaarden 
of uitdragen. 

2. Hij zorgt dat we ons zaken herinneren. 

3. Hij beschermt ons tegen het kwade. 

4. Hij waarschuwt ons als er gevaar dreigt. 

5. Hij vertelt ons wat we moeten doen. 

6. Hij heeft de macht om ons te reinigen en te heiligen. 
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4-a. Een jonge vrouw wordt door oplegging van handen bevestigd als 
lid van de kerk en ontvangt de Heilige Geest. 
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Ouderling LeGrand Richards heeft gezegd: 'Voor mijn kinderen en klein-
kinderen geef ik de voorkeur aan het gezelschap van de Heilige Geest 
boven elk ander gezelschap in deze wereld, omdat Hij ze in alle waarheid 
zal leiden en ze veilig bij hun Vader in de hemel terug zal brengen, als zij 
luisteren naar de influisteringen van die Geest.' (Conference Report, april 
1966, blz. 112.) 

Het is heel wenselijk dat we de Heilige Geest bij ons hebben. We behoren 
al het mogelijke te doen om Hem als onze metgezel te behouden. 

• Lees 2 Nephi 32:5. Wat zegt deze tekst ons over het gezelschap van de 
Heilige Geest? In welke opzichten is de Heilige Geest nog meer gewild 
gezelschap? 

Hoe we de Heilige Geest bij ons kunnen houden 
Door de geboden na te leven kunnen we de Heilige Geest bij ons houden. 
Elke keer als we van het avondmaal nemen, beloven we dat de geboden 
van de Heer zullen gehoorzamen. Als we ons aan die belofte houden, 
hebben we de belofte van de Heer dat we 'altijd zijn Geest [met ons] mogen 
hebben'. (Zie LV 20:77.) 

De Heer heeft ons ook gevraagd om zedelijk rein te blijven. Hij heeft 
gezegd dat ons lichaam net zoiets is als een tempel. Als wij ons lichaam 
rein houden en rein zijn in gedachten, woorden, kleding en daden, zal de 
Heilige Geest bij ons zijn. (Zie 1 Korintiërs 3:16-17.) We moeten elk vorm 
van het kwade, met inbegrip van de schijn van kwaad, vermijden. 

De Heilige Geest kan gekrenkt worden door wat wij als 'iets kleins' 
beschouwen. In 3 Nephi 11:29 lezen we dat twist van de duivel is. Twist 
betekent dat er geen eenheid of harmonie is. Als we kibbelen en ruzie 
maken, verlaat de Heilige Geest ons. Hoewel kibbelen met een echtgenoot, 
kind, broer of zus geen ernstige zonde is, verjaagt het toch de Heilige 
Geest. 

De profeet Joseph Smith kon pas inspiratie van de Geest ontvangen als hij 
voor iedereen de juiste gevoelens had. Op een ochtend werd hij boos over 
iets wat zijn vrouw gedaan had. Toen Joseph probeerde een gedeelte van 
het Boek van Mormon te vertalen, maar het lukte hem niet. Daarom ging 
hij de boomgaard in om te bidden. Later kwam hij terug en vroeg Emma 
om vergeving. Toen pas kon hij vertalen.' (Zie de verklaring van David 
Whitmer, 15 september 1882, in B. H. Roberts, Comprehensive History of the 
Church, deel 1, blz. 131.) 

Als onze kinderen iets verkeerds doen, moeten we niet boos worden. We 
moeten ons laten leiden door de Heilige Geest en zo onze kinderen corrige-
ren. (Zie LV 121:43.) 
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• Door welke handelingen onzerzijds kan de Heilige Geest onze metgezel 
niet zijn? Wat kunnen we doen waardoor hij onze metgezel wel kan zijn? 
Zet de antwoorden in twee rijen op het bord. 

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: 

'De Heilige Geest zal niet verblijven bij iemand die niet bereid is de 
geboden van God te gehoorzamen en te onderhouden. (...) In zo'n ziel kan 
de Heilige Geest niet binnengaan. 

'We krijgen die grote gave alleen door nederigheid, geloof en gehoorzaam-
heid. (.. .) 

'Heeft u er wel eens over nagedacht wat een groot voorrecht het voor ons is 
om een van de leden van de Godheid als metgezel te hebben? Heeft u daar 
wel eens over nagedacht? Het is ons voorrecht als we de geboden onder-
houden die de Heer ons gegeven heeft.' ('Fundamental Gospel Truths 
Balance Education for Students at BYU, (...) Church News, 4 november 1961, 
biz. 14.) 

Hoe de Heilige Geest ons helpt 
Als we door onze getrouwheid laten zien dat we de Heilige Geest graag als 
metgezel hebben, zal Hij ons op veel manieren helpen. 

Door Hem kunnen we een gelukkiger gezin vormen 
De Heilige Geest 'inspireert ons tot deugd, vriendelijkheid, goedheid, 
tederheid, zachtmoedigheid en barmhartigheid.' (Parley P. Pratt, Key to the 
Science of Theology, biz. 10.) Als gezinsleden die eigenschappen ontwikke-
len, zal er in dat gezin meer harmonie heersen. 

Hij laat zien wat we moeten doen 
De Heilige Geest kan ons helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen 
en kan ons laten weten wat we moeten doen. 

• Laat de klas Leer en Verbonden 6:15 en 8:2 lezen. Hoe laat de Heilige 
Geest ons zien wat we moeten doen? 

Hij helpt ons bij onze vooruitgang in de kerk 
Ouderling Franklin D. Richards heeft uitgelegd hoe de Heilige Geest hem 
geleid had: 'Ik heb de stille, zachte stem, of de influisteringen van de Geest 
gehoord toen ik met u, broeders en zusters, vergaderde; toen ik mannen 
het priesterschap verleende; toen ik mensen aanstelde voor functies in de 
kerk; toen ik zieken zegende; toen ik mijn getuigenis gaf aan niet-leden en 
aan leden; toen ik een toespraak gaf, en bij veel andere gelegenheden.' 
(Ensign, juli 1973, blz. 117.) 

Hij waarschuwt ons 
Soms waarschuwt de Heilige Geest ons voor gevaar of verleiding. Ouder-
ling Franklin D. Richards heeft ons de belevenis van een jonge vader 
verteld: 
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'Op een nacht werd hij gewekt door een stem, die duidelijk zei dat hij op 
moest staan en naar beneden gaan. Hij nam de waarschuwing ter harte en 
toen hij de keuken binnenkwam, ontdekte hij dat er een muur in lichter 
laaie stond. Haastig wekte hij zijn gezinsleden, belde de brandweer en met 
de andere gezinsleden hield hij het vuur in bedwang totdat de brandweer 
arriveerde en het bluste. 

'Het stond voor hem als een paal boven water dat die waarschuwing een 
manifestatie was van de bescherming die de Heilige Geest kan geven aan 
degenen die hun leven in harmonie houden met de Geest.' (Ensign, juli 
1973, blz. 117.) 

• Heeft u, sinds u de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen, meege-
maakt dat Hij u waarschuwde voor verleiding of gevaar? 

Hij kan ons troosten 
Veel mensen hebben getuigd dat ze in tijden van pijn of verdriet de troost 
van de Geest gevoeld hebben. De Heilige Geest heeft gezorgd dat ze vrede 
vonden en inzicht kregen. 

Ouderling Franklin D. Richards vertelde het volgende: 'Ik had het voor-
recht twee vrouwen te ontmoeten, twee goede vriendinnen, die door een 
tragisch vliegtuigongeluk alle twee hun man hadden verloren. Denkt u dat 
ze wanhopig waren en bedroefd? Nee, echt niet. Nog nooit heb ik zulke 
voorbeelden van moed en kracht gezien. Beiden getuigden ze van het feit 
dat ze echt de troost van de Geest gevoeld hadden,(...) en dat ze zeker 
wisten dat alles met hen en htm gezin goed zou komen omdat ze naar de 
kerk bleven gaan en de geboden van de Heer onderhielden.' (Ensign, juli 
1973, blz. 117.) 

President Heber J. Grant heeft verteld hoe de Heilige Geest kennis en troost 
bracht aan leden van zijn gezin: 

'Ongeveer een uur voordat mijn vrouw stierf, liet ik mijn kinderen naar 
haar kamer komen. Ik vertelde dat hun moeder stervende was en dat ze 
afscheid van haar moesten nemen. Een van de meisjes, ze was ongeveer 
twaalf, zei tegen mij: "Papa, ik wil niet dat mama dood gaat. Ik ben een 
half jaar lang met u meegegaan naar het ziekenhuis; steeds als mama ver-
drietig was, heeft u haar gezalfd en dan had ze minder pijn en viel ze in 
slaap. Ik wil dat u haar de handen oplegt en haar geneest." 

'Ik vertelde mijn kleine meid dat we allemaal eens moeten sterven en dat ik 
in mijn hart zeker wist dat de tijd voor haar moeder nu was gekomen. Met 
de andere kinderen ging ze de kamer uit. 

'Toen knielde ik naast het bed van mijn vrouw (die buiten bewustzijn was 
geraakt) en ik zei tegen de Heer dat ik zijn hand erkende in het leven, de 
dood, in vreugde, in smart, in voor- en tegenspoed. Ik bedankte Hem dat ik 
wist dat mijn vrouw en ik elkaar voor eeuwig toebehoorden. (...) Maar ik 
vertelde de Heer ook dat ik niet kon aanzien dat het overlijden van mijn 
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vrouw er de oorzaak van zou zijn dat het geloof van mijn kleine kinderen 
werd aangetast (...) en ik smeekte de Heer met alle kracht die in mij was 
(...) of Hij dat dochtertje van mij wilde laten weten dat het zijn plan en zijn 
wil was dat haar moeder stierf. 

'Mijn vrouw stierf binnen een uur en ik liet de kinderen terugkomen. Mijn 
zoontje van vijf of zes huilde smartelijk, en mijn dochtertje van twaalf sloeg 
haar armen om hem heen en zei: "Niet huilen, Heber; toen we deze kamer 
uitkwamen heeft de Heer vanuit de hemel tegen me gezegd: 'De dood van 
jouw mama is volgens de wil van de Heer." (Gospel Standards, samenge-
steld door G. Homer Durham [1941], biz. 361.) 

Hij getuigt van de waarheid 
Door de Heilige Geest krijgen wij een getuigenis van het evangelie. 

Een Joodse vrouw die meer over de kerk wilde weten, ging naar de open-
bare bibliotheek en leende het boek Evangelieleer van Joseph F. Smith. 
Tijdens het lezen kreeg ze een sterk verlangen om nog meer te weten te 
komen. Ze besloot onze kerk te bezoeken. Ze zei: 

'Ik was destijds getrouwd en vroeg mijn man of hij me naar de mormoonse 
kerk wilde brengen. Ik herinner me nog heel goed dat ik aarzelde bij de 
ingang van de kerk omdat ik bang was dat ik daar een kruis zou zien. Wat 
een intens gevoel van vreugde kwam over me toen ik bij binnenkomst een 
kapel zag vol met alleen maar hartelijke, vriendelijke mensen. De hele 
dienst had ik het gevoel dat ik na een lange reis thuis was gekomen. 

'Na de dienst werd ons gezegd dat er lessen waren voor iedereen, en ons 
werd gevraagd een les te volgen die later de onderzoekersklas bleek te zijn. 
De les van die zondag ging over de organisatie van de kerk. Toen het ambt 
van bisschop ter sprake kwam, legde de leraar uit, waarschijnlijk omdat 
mijn man en ik erbij waren, dat een bisschop zoiets is als een rabbi. Later, 
toen hij een rondleiding gaf door het gebouw, zei ik tegen hem: "Ik hoop 
dat u het niet erg vindt dat ik u erop wijs, maar een bisschop in uw kerk 
lijkt helemaal niet op een rabbi. Een rabbi is gewoon een leraar, maar uw 
bisschop heeft het gezag van God." 

'Ik was zelf stomverbaasd dat ik dat zei. En dat was nog maar het begin. 
Ik had toen nog geen idee uit welke bron ik die "kennis" had. Ik had het 
boek Evangelieleer wel gelezen, maar twee dagen lezen is niet genoeg om 
543 bladzijden nieuwe ideeën en begrippen in je op te nemen. Later kwam 
ik erachter dat het een innerlijk inzicht is - de bevestiging van de Geest -
waardoor kennis wordt omgezet in begrijpen.' (Renée Pool Vorhaus, 'The 
God of My Fathers, Ensign, februari 1978, biz. 20.) 

Door de Heilige Geest kunnen we weten wanneer de profeet de waarheid 
openbaart. President J. Reuben Clark maakte duidelijk dat 'we alleen maar 
kunnen weten dat de sprekers door de Heilige Geest geleid worden als 
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we zelf door de Heilige Geest geleid worden.' (Church News, 31 juli 1954, 
blz. 9.) 

De zegeningen van de Heilige Geest bestaan echt. Die zegeningen staan 
ons als leden van de kerk ter beschikking als wij er oprecht naar streven. 

• Laat de mensen in de klas ervaringen vertellen wanneer zij het 
gezelschap van de Heilige Geest gevoeld hebben. 

Tot slot 
De gave van de Heilige Geest is een grote zegen die gegeven wordt aan 
degenen die als lid van de kerk bevestigd zijn. Die Geest is noodzakelijk 
voor het succes van onze zending hier op aarde. De Heilige Geest zal ons, 
als wij het waardig zijn, bijstaan in alle aspecten van ons leven. 

Opdracht 
Streef ernaar dat de Heilige Geest u dagelijks mag begeleiden. Stel u ten 
doel uzelf op een van de volgende punten te verbeteren. 

1. Proberen de geboden te onderhouden. 

2. Regelmatig bidden. 

3. Liefde tonen voor de Heiland. 

4. Anderen helpen. 

5. Uw gedachten en daden rein houden. 

6. De Heer bedanken voor zijn zegeningen en voor de 
gave van de Heilige Geest. 

Aanvullende teksten 
• Handelingen 5:32 (de Heilige Geest, een getuige) 

• 1 Nephi 10:17 (zien, horen en weten door de macht van de Heilige Geest) 

• 2 Nephi 31:13 (spreken met de taal van engelen) 

• LV 107:56 (de toekomst voorzien door de Heilige Geest) 

• Mozes 6:61 (de Trooster) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 21, 'De gave van de 
Heilige Geest'. 

2. Maak de posters die in de les staan aangegeven of schrijf de 
informatie op het bord. 

3. Geef een paar mensen uit de klas opdracht om bepaalde verhalen, 
teksten en citaten die u geschikt acht, in de les te vertellen of voor 
te lezen. 
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EEN GETUIGENIS 
L e s 5 

Het doel van deze les is te leren hoe we een getuigenis van het herstelde 
evangelie van Jezus Christus kunnen krijgen, versterken en geven. 

Wat is een getuigenis? 
• Zing de lofzang 'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang 92). 

Een getuigenis krijgt men niet op grond van alleen ons verstand. President 
Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Getuigenissen zijn gevoelens, niet 
slechts een opeenstapeling van feiten.' (Geciteerd door Margaret Hoopes, 
in 'Community and Communing', Ensign, januari 1978, blz. 50.) 

Een getuigenis van het evangelie 'wordt verkregen als de Heilige Geest tot 
ons spreekt; als de fluisteringen van de stille, zachte stem worden 
gehoord.' Een getuigenis is van een 'kalme, onwrikbare zekerheid' (...). 

'Elk geldig getuigenis behoort drie grote waarheden te bevatten: 1. Dat 
Jezus Christus de Zoon van God is en de Heiland van de wereld (LV 46:13); 
2. Dat Joseph Smith de profeet van God is door wie het evangelie in deze 
bedeling is hersteld; en 3. Dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen de 'enige ware en levende kerk [is] op de ganse aardbo-
dem' (LV 1:30). (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2de uitgave [1966], 
blz. 785-786.) 

President Joseph F. Smith heeft het volgende getuigenis gegeven: 'Broeders 
en zusters, ik wil u mijn getuigenis geven; want ik heb een zekerheid 
gekregen die bezit heeft genomen van mijn hele wezen. Mijn hart is er diep 
van doordrongen; elke vezel van mijn ziel is er zo mee vervuld, dat ik me 
gedrongen voel u te zeggen (...) dat God mij geopenbaard heeft dat Jezus 
de Christus is, de Zoon van de levende God, de Verlosser van de wereld; 
dat Joseph Smith een profeet van God is, was, en altijd zal zijn, een profeet 
die geordend en gekozen is als leider van deze bedeling. (...) Zowaar ik 
leef, weet ik dat dit waar is, en daarvan getuig ik. (...) Ik weet dat dit het 
koninkrijk van God is en dat God aan het roer staat. Hij presideert zijn 
volk. Hij presideert de president van deze kerk (...) en Hij zal de leiders 
van deze kerk presideren tot aan het einde. Hij zal niet toelaten dat het aan 
een ander volk wordt gegeven of aan mensen wordt overgelaten.' (Gospel 
Doctrine, 5de uitgave [1939], blz. 501-502.) 
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De profeten van God hebben een sterk getuigenis van het evangelie van 
Jezus Christus. Maar een krachtig getuigenis is niet alleen aan profeten 
voorbehouden. President Brigham Young heeft gezegd: 'Het is zowel de 
plicht als het voorrecht van de heiligen der laatste dagen om te weten dat 
hun godsdienst waar is.' (Discourses of Brigham Young, samengesteld door 
John A.Widtsoe [1954], blz. 429.) 

Allemaal hebben we het voorrecht en de plicht een getuigenis te verkrijgen 
van Jezus Christus, van Joseph Smith en van onze levende profeet. We 
kunnen een getuigenis verkrijgen dat het Boek van Mormon waar is, van 
het beginsel van de tiende, van het woord van wijsheid en van elk ander 
evangeliebeginsel. 

• Vraag de zusters van welke evangeliebeginselen zij een getuigenis 
hebben ontvangen. Vraag hun ook als dat past hoe zij dat getuigenis 
hebben ontvangen. 

Een getuigenis komt van de Heilige Geest? 
We ontvangen een getuigenis als de Heilige Geest tot onze geest, ons hart 
en verstand getuigt dat het evangelie waar is. 

• Lees Leer en Verbonden 8:2-3. Leg uit hoe de Heilige Geest getuigt. 
Verwijs naar Evangeliebeginselen, hoofdstuk 7, onder het kopje 'Waarom 
is de Heilige Geest nodig?' 

Voor sommigen is het ontvangen van een getuigenis een heel concrete erva-
ring. Dat was het geval met Heinrich Stilger uit Frankfurt. Hij had bezoek 
gehad van de zendelingen en besloten zich te laten dopen. Maar toen de 
bewuste dag naderde, begon hij aan zijn besluit te twijfelen. Hij had moeite 
met het naleven van het woord van wijsheid en de wet van tiende. De zen-
delingen waren geduldig, maar konden hem er niet toebrengen zich te 
laten dopen. Er kwam een andere zendeling die hem vroeg te bidden om 
een getuigenis. Uiteindelijk heeft hij dat gedaan. Broeder Stilger vertelde 
later: 'Ik zag een stralende gedaante en ik hoorde een stem die tegen me 
zei dat het woord van wijsheid en de wet van de tiende geboden van God 
waren.' ('His Testimony Came through Prayer', Church News, 17 januari 
1970, biz. 6.) 

De meeste mensen krijgen een getuigenis op een minder opzienbarende 
manier. Die getuigenissen zijn niet minder belangrijk of minder waardevol. 
Zelfs profeten en apostelen van de kerk hebben hun getuigenis op een 
minder opzienbarende manier verkregen. President David O. McKay heeft 
uitgelegd hoe hij zijn getuigenis heeft ontvangen: 

'Als jongen hoorde ik eens een getuigenis over de evangeliebeginselen, de 
macht van het priesterschap, de goddelijke oorsprong van dit werk. Ik 
hoorde dat ook wij dat getuigenis konden ontvangen als we zouden 
bidden, maar op de een of andere manier had ik in mijn jeugd de indruk 
gekregen dat je alleen een getuigenis kon krijgen als zich een geestverschij-
ning voordeed. Ik had gelezen over het eerste visioen van de profeet Joseph 
Smith, en ik wist (...) dat het van God kwam; ik hoorde verhalen over zen-
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delingen die stemmen hadden gehoord; (...) en op de een of andere manier 
had ik de indruk gekregen dat dat de bron was van elk getuigenis. (...) 

'Ik herinner me nog dat ik op een middag door de heuvels reed, aan die 
zaken dacht en tot de conclusie kwam dat het daar, in de stilte van de 
heuvels, de beste plek was om dat getuigenis te krijgen. Ik liet mijn paard 
halt houden. (...) 

'Ik knielde neer, stortte mijn hart uit voor God en vroeg Hem om een getui-
genis van dit evangelie. Ik verwachtte de een of andere manifestatie, dat ik 
een verandering zou ondergaan die al mijn twijfels zou wegnemen. 

'Ik stond op, besteeg mijn paard en terwijl ik mijn weg vervolgde, (...) 
dacht ik: 'Nee knul, er is niets veranderd, je bent nog precies dezelfde 
jongen als voordat je knielde.' De verwachte manifestatie had zich niet 
voorgedaan.(...) 

'Ik kreeg het getuigenis dat dit werk van God is (...) door gehoorzaamheid 
aan Gods wil, overeenkomstig de belofte van Christus: "Indien iemand 
diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of 
Ik uit Mijzelf spreek" (Johannes 7:17).' ('A Personal Testimony', Improvement 
Era, september 1962, blz. 628-629.) 

President Marion G. Romney heeft uitgelegd hoe hij zijn getuigenis heeft 
gekregen: 'Soms krijgt iemand zijn getuigenis langzamerhand, in de loop 
van een periode. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit plotseling een getui-
genis heb gekregen. (...) Ik kan me ook niet herinneren ooit geen getuige-
nis te hebben gehad. Het is in de loop van jaren natuurlijk sterker gewor-
den, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit niet geloofde. Maar of een 
getuigenis nu plotseling of langzamerhand ontstaat, er gebeurt iets met een 
mens. Een mens verandert erdoor.' ('How to Gain a Testimony', New Era, 
mei 1976, blz. 11.) 

Hoe wij ook een getuigenis krijgen, het zal ons tot zegen zijn en onze groei 
in het evangelie kracht bij zetten. 

We moeten ons voorbereiden op het ontvangen van een getuigenis 
• Laat de poster zien met de volgende opsomming of zet die informatie op 

het bord: 

1. Verlangen om te geloven. 

2. De Schriften bestuderen. 

3. De wil van God doen. 

4. Overpeinzen en bidden met geloof in Christus. 

5. Vaak vasten en bidden. 
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Verlangen om te geloven 
De eerste stap, het verlangen naar een getuigenis, is belangrijk. 

• Lees Alma 32:26-27. Welke uitwerking had het verlangen naar de waar-
heid op president McKay en Heinrich Stilger? Welke uitwerking had dat 
verlangen op Joseph Smith? (Zie de Geschiedenis van Joseph Smith 
1:10-20.) 

De Schriften bestuderen 
Schriftstudie is een hulpmiddel om een getuigenis te ontvangen. We krijgen 
geen getuigenis als we er niets voor doen. 

• Lees Leer en Verbonden 9:7-9. 

De wil van God doen 
Zo heeft president David O. McKay zijn getuigenis ontvangen door de wil 
van de Heer te doen. Ieder van ons kan een getuigenis krijgen door de wil 
van de Heer te doen. 

• Lees Johannes 7:17. Hoe bereidt het naleven van de geboden ons voor op 
een getuigenis? 

Overpeinzen en bidden met geloof in Christus 
Om kennis van de Heilige Geest te verkrijgen, moeten we onze hemelse 
Vader erom vragen. We moeten er ook op vertrouwen dat God van ons houdt 
en ons zal laten inzien hoe we de ingevingen van de Heilige Geest kunnen 
onderkennen. 

• Lees Moroni 10:3-5. Waarom is bidden zo belangrijk bij het krijgen van 
een getuigenis? 

Vaak vasten en bidden 
Door vasten krijgt ons gebed meer kracht. Door vasten en bidden zullen we 
eerder een getuigenis krijgen. 

• Lees Alma 5:45-46. Hoe dragen vasten en bidden bij tot het krijgen van 
een getuigenis? 

Een jonge vrouw, Annette Parkinson, kreeg ondanks het feit dat ze bad, in 
de Schriften las en de geboden onderhield maar moeilijk een getuigenis. Ze 
vertelde: 

'Ik was bezeten van de angst dat ik misleid kon worden, dat ik mezelf wijs 
zou maken dat ik een getuigenis had in plaats van er werkelijk een te 
krijgen door de Heilige Geest. Voor een dergelijke misleiding was ik banger 
dan voor wat dan ook. De gedachte dat ik op God moest vertrouwen was 
ongeveer net zo beangstigend als een sprong in de ruimte te moeten doen 
in de hoop dat er iemand zou zijn die me opving. Maar ik zag wel in dat ik, 
als ik ooit een getuigenis wilde krijgen, iets moest doen. 

Geloof krijgen was, zoals ik ontdekte, niet iets wat op stel en sprong 
gebeurde. Maar ik probeerde oprecht vertrouwen in de Heer te tonen en te 
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voelen. Langzamerhand gebeurde er iets moois in mijn binnenste. Op een 
goede dag zat ik op mijn bed en kreeg ik een ongekend gevoel; en toch was 
het niet helemaal nieuw. Ik herinner me dat ik, terwijl ik daar zat, in 
gedachten zei: 'De Heer heeft mijn gebeden verhoord! Ik weet nu dat Hij 
leeft. Ik weet echt dat Hij leeft! 

'Het was een diep, heftig en toch lieflijk en vredig gevoel. Ik wist dat God 
leefde, en wat was ik gelukkig! 

'Natuurlijk was dat niet het einde van mijn strijd. Ik moest nog weten of 
Jezus Christus echt mijn Heiland was, of Joseph Smith een profeet was, of 
de president van de kerk een profeet was. (...) 

'Sindsdien begrijp ik honderd keer meer van het evangelie en heb ik van 
veel zaken een getuigenis ontvangen.' ('Trust, a Key to Testimony', New 
Era, februari 1978, blz. 33.) 

Waarom is het soms moeilijk om vertrouwen te hebben? Welke invloed 
heeft ons verlangen naar een getuigenis op onze daden, zelfs nadat we een 
getuigenis hebben gekregen? 

We moeten ons een getuigenis voortdurend sterken 
Ouderling Heber C. Kimball heeft gezegd: 

'Om de komende moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden, zult u voor 
uzelf moeten weten dat dit werk waar is. (...) 

'Er zal een tijd komen dat niemand zal kunnen volharden op geleend licht. 
Iedereen zal geleid moeten worden door het licht dat hij zelf in zich heeft. 
Hoe kunt u staande blijven als u dat niet heeft?' (Geciteerd door Orson F. 
Whitney, Life of Heber C. Kimball, 3de uitgave [1967], blz. 450.) 

President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Een getuigenis is niet iets wat u nu 
heeft en dan ook altijd zult houden. Een getuigenis is kwetsbaar. Net zo 
moeilijk als het is om de maneschijn vast te pakken, is het om een getuige-
nis vast te houden. Het is iets wat u elke dag van uw leven opnieuw moet 
veroveren.' (Geciteerd door J. M. Heslop, 'President Harold B. Lee Directs 
Church; Led by the Spirit', Church News, 15 juli 1972, blz. 4.) 

Ouderling George Q. Cannon heeft geschreven: 'Het is niet genoeg dat wij 
gisteren, eergisteren, of een week, een maand of een jaar geleden wisten 
dat dit werk waar is; om gelukkig te zijn, behoren en moeten wij weten dat 
het ook vandaag nog waar is. (...) Alleen als we dichtbij God leven, kunnen 
we het getuigenis van de waarheid in ons hart vasthouden.' (Gospel Truth, 
samengesteld door Jerreld L. Newquist [1957], deel 1, blz. 343.) 

Alma vergeleek een getuigenis met een zaadje dat gevoed moet worden 
om op te groeien tot een mooie boom. 

• Lees Alma 32:37-38. Wat zou ertoe kunnen leiden dat we ons getuigenis 
verliezen? 

• Lees Alma 32:41. Hoe kunnen we ons getuigenis voeden? 
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Vaak ons getuigenis geven is een manier waarop we ons eigen getuigenis 
en dat van anderen kunnen versterken. Het is onze plicht om ons getuige-
nis onder de aandacht van leden en niet-leden te brengen. Elke maand 
kunnen we in de vasten-en-getuigenisdienst getuigen dat we weten dat 
bepaalde evangeliebeginselen waar zijn. We kunnen ook uitleggen hoe we 
dat weten. We kunnen getuigen van de goddelijke natuur en de verzoening 
van onze Heiland, de roeping van Joseph Smith als profeet, en de roeping 
van onze hedendaagse profeet. Door ons getuigenis te geven, gaan we onze 
gevoelens beter begrijpen en naar waarde schatten. Daardoor groeit ons 
getuigenis. Vaak gaan we, door gewoon ons getuigenis te geven, beseffen 
dat we er een hebben. 

Als wij ons getuigenis geven door de macht van de Heilige Geest, kunnen 
anderen een getuigenis van de Heilige Geest ontvangen. Dan zullen zij 
weten dat wat wij zeggen, waar is. Ook kunnen zij het verlangen krijgen 
hun fouten te overwinnen en ten goede te veranderen. Goede getuigenis-
diensten kunnen de leden van een wijk of gemeente dichter bij elkaar 
brengen waardoor ze het gevoel krijgen deel uit te maken van één grote 
familie. 

Tot slot 
Een getuigenis is een van onze kostbaarste bezittingen. Wij behoren een 
rechtschapen leven te leiden, anderen te helpen en ons getuigenis te geven. 
Als we dat doen, zal ons getuigenis aan kracht winnen en ons grote 
vreugde, kracht en vrede brengen. 

Opdracht 
Zoek gelegenheid om uw getuigenis te geven. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 7, onder het kopje 'Waarom is 
de Heilige Geest nodig?', blz. 37-39. 

2. Bestudeer Alma 32:26-43 en Ether 12:6. 

3. Tref voorbereidingen om de bijeenkomst te openen met 'Ik weet dat 
mijn Verlosser leeft' (lofzang 92). 

4. Maak de posters die in de les staan aangegeven of schrijf de informatie 
op het bord. 

5. Geef een paar mensen uit de klas opdracht om bepaalde verhalen, 
teksten en citaten die u geschikt acht, in de les te vertellen of voor 
te lezen. 
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VASTEN 
L e s 6 

Het doel van deze les is te leren hoe we onszelf en onze huisgenoten door 
te vasten kunnen versterken. 

De juiste manier van vasten 
• Laat iemand die daartoe de opdracht heeft gekregen, in drie minuten een 

overzicht geven van hoofdstuk 25, 'Vasten', in Evangeliebeginselen. 

Ons vasten een diepere, geestelijke betekenis geven 
Vasten doordringt ons ervan hoe afhankelijk we van God zijn. Als we 
vasten en bidden, keren we ons af van de dingen van de wereld. We stellen 
ons open om de wil van God voor onszelf en ons gezin te weten te komen 
en te aanvaarden. Het vasten benadrukt de ernst van ons gebed. 

Door het spirituele gehalte van ons vasten te verhogen, kunnen wij de band 
met onze huisgenoten aanhalen. Ook kunnen we grote geestelijke zegenin-
gen van troost en inzicht ontvangen. 

• Hoe kunnen we ons vasten meer inhoud geven? 

Als we iets in ons leven willen veranderen, moeten we plannen maken, 
voorbereidingen treffen en de dingen doen die de verandering teweeg 
zullen brengen. Met diezelfde beginselen kunnen we ons vasten verbete-

Vasten met een doel 
We kunnen ons vasten zinvoller maken door met een doel voor ogen te 
vasten. Veel gezinnen en afzonderlijke personen overwegen eerst waarvoor 
ze gaan vasten. We kunnen vasten voor: (1) iemand die ziek is (zie Alma 
6:6), (2) geestelijke kracht om een probleem op te lossen, (3) inspiratie en 
openbaring (zie Alma 17:3), (4) hulp of troost (zie Helaman 9:10), of (5) 
meer liefde en harmonie in het gezin. 

• In welk opzicht maakt een doel het vasten gemakkelijker? Waarom 
maakt dat doel het vasten zinvoller? Om welke redenen zou men bij u 
thuis kunnen vasten? 
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Huisgenoten helpen bij het vasten 
Als onze kinderen klein zijn, moeten we hen niet tot vasten dwingen. We 
praten met ze over het doel van vasten en betrekken ze in ons gebed als we 
met vasten beginnen. We kunnen ze zelfs leren vasten door te vragen of ze 
één maaltijd over willen slaan. Als ze oud genoeg zijn om zich te laten 
dopen, zullen ze beter voorbereid zijn om volledig te vasten. We behoren 
rekening te houden met eventuele gezondheidsproblemen van gezinsleden 
en te proberen manieren te vinden waarop zij kunnen vasten. 

We kunnen gezinsleden die proberen te vasten, helpen door de kleine kin-
deren apart te laten eten. We kunnen afwijken van de gewone gang van 
zaken en een gemakkelijke maaltijd klaarmaken in plaats van voedsel 
waarvan de verleidelijke geur in het hele huis blijft hangen. We kunnen op 
zaterdag de maaltijd voor zondag klaarmaken. Daardoor komt er ook tijd 
vrij om op zondag de Schriften te bestuderen, te bidden en te mediteren 
over het doel van ons eigen vasten. We kunnen die tijd gebruiken om onze 
kinderen voor te lezen uit de Schriften, met ze te praten en ze meer liefde 
voor het evangelie bij te brengen. Als we de tijd die we anders aan de maal-
tijd zitten, kunnen vullen met passende activiteiten, zullen we minder 
denken aan de maaltijd die we overslaan. Als we tijdens het vasten trek 
krijgen, moeten we proberen niet aan voedsel te denken. In plaats daarvan 
zouden we kunnen denken aan geestelijk voedsel. Dat kan door ons te ver-
heugen in de woorden van Christus. (Zie 2 Nephi 32:3.) In plaats van te 
eten kunnen we de Schriften bestuderen, mediteren, geloof oefenen en 
voortdurend bidden. 

• Lees Leer en Verbonden 59:13-15. Welke instelling behoren we te hebben 
als we aan het einde van ons vasten een maaltijd bereiden? Op welke 
manier zou onze geestelijke instelling toenemen als we de raad die in die 
tekst gegeven wordt, opvolgen? 

Vasten met een gebed in ons hart 
We behoren ons vasten altijd met een gebed te beginnen. We kunnen onze 
hemelse Vader dan vragen om kracht voor het vasten. We vertellen dat we 
willen vasten, wat het doel is en hoe belangrijk dat voor ons is. Ook vragen 
we om hulp bij het verkrijgen van de verlangde zegening. 

We behoren ons vasten af te sluiten met een gebed en geloof te oefenen wat 
betreft het doel van het vasten. Als anderen met ons voor hetzelfde doel 
gevast hebben, behoren we samen te bidden. We behoren onze dankbaar-
heid uit te spreken voor de gehoorzaamheid en de kracht van de kinderen 
die de geestelijke zegeningen van het vasten willen verkrijgen. 

• Wat kunnen we thuis doen om het geestelijke aspect van het vasten voor 
alle gezinsleden meer nadruk te geven? 

Vasten is een bron van kracht 
Als we met problemen te maken krijgen, hebben we vaak meer kracht 
nodig. Priesterschapsdragers vasten vaak om hun macht in het priester-
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schap beter te kunnen gebruiken. Als we behoefte hebben aan zegeningen 
van het priesterschap, kunnen we datzelfde beginsel toepassen door ook te 
vasten. Ouderling Matthew Cowley vertelde het volgende verhaal over de 
kracht die ervan uitgaat als ouders vasten: 

Tets meer dan een jaar geleden kwam er een echtpaar met een kleine 
jongen mijn kantoor binnen. De vader zei tegen mij: "Mijn vrouw en ik 
hebben twee dagen gevast en nu hebben we onze kleine jongen hier 
gebracht voor een zegen. U bent degene naar wie we toegestuurd zijn." 

'Ik zei: "Wat is er met hem aan de hand?" 

'Ze vertelden dat hij blind, doof en stom geboren was, geen spierbeheer-
sing had en zelfs nog niet kon kruipen nu hij vijf was. Dit is het, zei ik bij 
mezelf. "Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten" (Matteüs 
17:21). Ik had onvoorwaardelijk vertrouwen in het vasten en de gebeden 
van die ouders. Ik gaf dat kind een zalving en een paar weken later ontving 
ik een brief: "Broeder Cowley, we zouden willen dat u ons zoontje nu kon 
zien. Hij kruipt. Als we een bal over de grond rollen, kruipt hij er met een 
vaart op handen en knieën achteraan. Hij kan zien. Als we boven zijn hoofd 
in onze handen klappen, schrikt hij. Hij kan horen." De medische weten-
schap had het opgegeven. God had het overgenomen.' ('Wonderen', 
Brigham Young University Speeches of the Year, [18 februari 1953], blz. 8.) 

• Toon plaat 6-a: Ester vastte en zette haar leven op het spel door naar de 
koning te gaan. 

Een rechtschapen vrouw kan door gehoorzaamheid niet alleen zichzelf en 
haar gezinsleden tot zegen zijn, maar ook een heel volk. Zo'n geweldige 
vrouw was Ester, en haar verhaal staat in het Oude Testament. Ester, een 
Joodse vrouw, die de gunst van de Perzische koning had verworven en 
zijn vrouw werd. In dat land woonde ook een machtig man, Haman, die 
een bittere vijand was van Mordekai, Esters oom. Omdat Mordekai wei-
gerde voor hem te buigen, was Haman van plan om alle Joden ter dood 
te brengen. Toen Mordekai dat tragische nieuws hoorde, stuurde hij een 
boodschap naar Ester met het verzoek de koning om bescherming te 
vragen. Ester legde uit wat er in de wet stond en zei vervolgens: 'Voor 
ieder, hetzij man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste 
voorhof komt, [bestaat] deze ene wet: dat men hem doden zal. Alleen 
diegene blijft in het leven gespaard, aan wie de koning de gouden scepter 
toereikt. Ik nu ben in geen dertig dagen bij de koning geroepen' (Ester 
4:11). Mordekai antwoordde dat iedereen, met inbegrip van Esters eigen 
familie, gedood zou worden als zij niets deed. 

Ester besefte wat haar verantwoordelijkheid was. Ze antwoordde: 'Ga 
heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnent-
wil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en 
mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de 
koning gaan ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik om' (Ester 4:16). 
Ester vastte en zette haar leven op het spel door naar de koning te gaan. De 
koning reikte haar zijn scepter toe zodat ze naderbij mocht komen en haar 
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6-a. Ester vastte en zette haar leven op het spel door naar de koning te gaan. 
© Providence Lithograph Company 
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leven gespaard werd. Omdat zij haar leven en het probleem in de handen 
van de Heer had gelegd, werd zij gered. De koning maakte bekend dat de 
Joden zich mochten verdedigen en in leven blijven. (Zie Ester 5:2; 8:10-11.) 

• Hoe komt het dat Ester door haar vasten en dat van anderen kracht en 
moed kreeg? Welke situaties in uw leven zouden kracht en moed verei-
sen? Op welke manier zou vasten u tot steun kunnen zijn? 

Tot slot 
We ontvangen bij het vasten geestelijke kracht als we gehoorzaam zijn en 
geloof hebben. Als we vasten en bidden en ons geloof oefenen, kunnen we 
gezegend worden met de grotere kracht die we nodig hebben. Als we 
vasten, zal de kracht van ons getuigenis toenemen. We zullen het verlangen 
krijgen om er tijdens de vasten-en-getuigenisdienst anderen deelgenoot 
van te maken. Als onze kinderen horen en voelen hoeveel we van het evan-
gelie houden, zullen zij ook geestelijk groeien. 

Opdracht 
Ga eens na hoe u zich voorbereidt op het vasten en wat u op de vastenzon-
dag doet. Probeer de geestelijke instelling thuis te vergroten. Denk eraan 
hoe belangrijk instelling en voorbereiding zijn om goed te kunnen vasten. 

Aanvullende teksten 
• Matteüs 6:16-18 (hoe we moeten bidden) 

• Lucas 2:37 (God dienen door vasten en bidden) 

• Mosiah 27:22-23 (genezing door vasten en gebed) 

• Alma 5:46 (openbaring door vasten en gebed) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 25, 'Vasten'. 

2. Geef iemand uit de klas opdracht om een samenvatting van drie 
minuten te geven van hoofdstuk 25 in Evangeliebeginselen. 

4. Geef een paar mensen uit de klas opdracht om bepaalde verhalen, 
teksten en citaten die u geschikt acht, in de les te vertellen of voor 
te lezen. 
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EERBIED 
L e s 7 

Het doel van deze les is te leren hoe we ons gezin eerbied kunnen bijbren-
gen en hoe we zelf meer eerbied kunnen ontwikkelen. 

Eerbied is een deugd van de ziel 
• Laat een poster van Leviticus 19:30 zien of zet de informatie op het bord. 

Hedendaagse profeten hebben over eerbied gesproken. President David O. 
McKay heeft gezegd: 'Ik zie eerbied als een van de grootste deugden van 
de ziel.' (Conference Report, oktober 1951, blz. 179-180.) 

De volgende tekst is door president Spencer W. Kimball voor de leden van 
de kerk geschreven: 
'Wij zijn een rijk gezegend volk. De Heer heeft ons alles gegeven: het evan-
gelie van Jezus Christus, het licht, het priesterschap, de macht, de beloften, 
de verbonden, de tempels, onze gezinnen, de waarheid. Wij zouden het 
gelukkigste volk op aarde moeten zijn. Wij zouden ook het eerbiedigste 
volk moeten zijn, maar ik denk dat wat dat betreft ieder individu en elk 
gezin naar zichzelf zou moeten kijken. Zijn wij een eerbiedig volk? Weer-
spiegelen onze daden thuis en in de kerk eerbied voor onze Schepper? 

'Soms vragen we ons dat af. Wij wonen avondmaalsdiensten en conferen-
ties bij waar kinderen vrijelijk mogen rondlopen. We merken hoe sommige 
volwassenen tijdens de dienst met elkaar praten, anderen indutten en jon-
gelui met elkaar in de gang gaan staan praten. We zien dat er gezinnen te 
laat binnenkomen en met veel rumoer hun plaats innemen, en groepjes 
mensen die na de dienst luidruchtig in de kapel blijven napraten. 

'Wij denken dan aan onderzoekers, vrienden en mensen die nog een kwets-
baar en beginnend getuigenis hebben. Zijn onze diensten de krachtige zen-
dingswerktuigen die ze kunnen zijn, waar de Geest van de Heer heerst en 
de harten doordringt? Of moeten we om de Geest te voelen ons eerst 
afsluiten voor veel nodeloze afleiding? 

'Laten we eens kijken wat eerbied is, niet alleen de betekenis en het belang 
ervan voor heiligen der laatste dagen, maar laten we zoeken naar manieren 
waarop we onze kinderen eerbied kunnen bijbrengen en zelf eerbiediger 
kunnen worden. 
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7-a. Wij behoren eerbiedig te zijn en brengen dat ook onze kinderen bij. 
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'De betekenis en het belang van eerbied 
'Eerbied is omschreven als een "gevoel of houding van groot respect, diepe 
liefde en ontzag voor iets wat heilig is." Toewijding aan God is nog een 
manier waarop de betekenis van eerbied kan worden weergegeven. 

'Veel van onze leiders hebben gezegd dat zij eerbied als een van de beste 
eigenschappen van de ziel beschouwen en dat het te maken heeft met 
waarachtig geloof in God en in zijn rechtvaardigheid, met een hoge mate 
van beschaving en liefde voor de meer verfijnde zaken in het leven. 

'Eerbied voor God 
'Door hedendaagse openbaring heeft de Heer ons de betekenis en het 
belang van eerbied uitgelegd. 
'Uit een van die openbaringen zouden we kunnen opmaken dat eerbied 
jegens de Vader en de Zoon een noodzakelijke eigenschap of onmisbaar 
kenmerk is van degenen die het celestiale koninkrijk beërven. In afdeling 
76 van de Leer en Verbonden die we kennen als 'het visioen', en dat in 
februari 1832 gegeven werd aan Joseph Smith en Sidney Rigdon, lezen we: 

'"En aldus zagen wij de heerlijkheid van de celestialen, die in alle dingen 
overtreft - waar God, namelijk de Vader, voor eeuwig op zijn troon regeert; 

'"Voor wiens troon alle dingen zich in ootmoedige eerbied buigen, en Hem 
voor eeuwig heerlijkheid geven. 
'"Zij, die in zijn tegenwoordigheid wonen, vormen de kerk van de Eerstge-
borene; en zij zien, zoals zij worden gezien, en zij kennen, zoals zij worden 
gekend, omdat zij van zijn volheid en van zijn genade hebben ontvangen; 

'"En Hij maakt hen gelijk in macht en in kracht en in heerschappij" (LV 
76:92-95). 

Eerbied voor de naam van de Godheid 
'In een andere openbaring wordt ons geleerd dat we de naam van de 
Godheid moeten eerbiedigen; ons wordt gezegd dat we de naam van de 
Vader niet ijdel moeten gebruiken en zelfs te veelvuldig gebruik van die 
naam moeten vermijden. (Zie LV 107:2-4.) 

'Hier behoren we te denken aan een van de tien geboden: 

'"Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken; want de 
Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt" (Exodus 
20:7). 
'Eerbied voor God en zijn naam is een van de belangrijkste eigenschappen 
die we kunnen ontwikkelen. 

'Eerbied voor het huis van de Heer 
'Op nog een ander, buitengewoon belangrijk gebied heeft de Heer door 
hedendaagse openbaring gezegd dat we gepaste eerbied voor zijn heilig 
huis moeten hebben. In de belangrijke openbaring aan Joseph Smith, het 
inwijdingsgebed voor de Kirtland-tempel, werd aangegeven dat die tempel 

50 



Les 10 

en alle andere heilige tempels voor de Heer, plaatsen moesten zijn waar we 
Hem eerbied betonen. (Zie LV 109:13,16-21.) 

'Wat gezegd wordt over de heilige tempels van de kerk is in elk opzicht 
van toepassing op elk 'huis des Heren', dat geldt voor een kerkgebouw of 
een andere plaats waar de heiligen God aanbidden en in feite voor de 
woning van elke heilige der laatste dagen. 

'Eerbied leidt tot geluk 
'Net als de andere evangeliebeginselen leidt eerbied tot toenemende 
vreugde. 

'Wij moeten eraan denken dat eerbied geen somber, tijdelijk gedrag is dat 
we ons alleen op zondag aanmeten. Echte eerbied brengt geluk met zich 
mee, en liefde, respect, dankbaarheid en ontzag voor God. Het is een 
deugd die deel moet zijn van onze leefwijze. Heiligen der laatste dagen 
zouden eigenlijk het eerbiedigste volk op de hele aarde moeten zijn. 

'Eerbied thuis 

'Waar begint eerbied nu eigenlijk, en hoe kunnen we het ontwikkelen? 

'Het gezin is de sleutel tot eerbied, net als tot elke andere goddelijke deugd. 
'Ik zeg met nadruk dat het belangrijk is kinderen te leren bidden. Kleine 
kinderen leren tijdens het persoonlijk en het gezinsgebed hun hoofd 
buigen, hun armen vouwen en hun ogen dichtdoen als we met onze 
hemelse Vader spreken. Het thuis aangeleerde gedrag bepaalt het gedrag in 
de kerkdiensten. Een kind dat thuis geleerd heeft om te bidden, begrijpt al 
snel dat het rustig en stil moet zijn als er in de diensten gebeden wordt. 

'Als de gezinsavond een gewoonte is, weten kinderen ook dat er bepaalde 
momenten zijn, niet alleen in de kerk maar ook thuis, waarop verteld 
wordt over onze hemelse Vader en waarop iedereen zich netjes behoort te 
gedragen. 

'Kinderen houden veel van muziek. Lofzangen die in de kerk regelmatig 
gezongen worden, kunnen ook thuis vertrouwde klanken worden. Vooral 
kleine kinderen zou het ten goede komen als de ouders hun thuis eenvou-
dige lofzangen aanleerden. De kinderen zullen zich er dan op verheugen 
om in de avondmaalsdienst en tijdens andere bijeenkomsten mee te zingen. 

'Eerbied in de kerk 
'Natuurlijk behoren ouders de zondagse dienst samen met hun kinderen bij 
te wonen. 

'Vader en moeder werken samen om thuis de voorbereiding op de kerk 
prettig te laten verlopen. Het is fnuikend voor de eerbied als de kinderen 
op het laatste moment bij elkaar geroepen moeten worden, iedereen zich 
haastig moet aankleden en dan hals over kop op het laatste moment en 
hijgend de kerk binnenkomt. 
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'Als gezinnen in dat patroon vervallen en regelmatig te laat in de kerk 
komen, vallen er vaak boze woorden, worden gevoelens gekwetst, en de 
kinderen zijn vaak van streek en rusteloos tijdens de dienst. Hoeveel eer-
biediger is het gezin dat zorgt voor een tijdige voorbereiding, dat ruim 
voor het begin van de dienst in de kerk is en met alle gezinsleden bij 
elkaar gaat zitten luisteren naar de inleidende muziek en wereldse zorgen 
opzij zet. 

'Voor ouders met kleine kinderen is het soms moeilijk om de dienst aan-
trekkelijk voor ze te maken en te voorkomen dat ze de rust verstoren. Vol-
harding, vastberadenheid en voorbereiding thuis zijn hierin onontbeerlijke 
elementen. Als jonge ouders niet weten hoe ze hun kinderen in de kerk in 
de hand moeten houden, zouden ze er goed aan doen advies in te winnen 
bij ouders in de wijk die de nodige ervaring hebben opgedaan. 

'Vaak staan leden van de kerk voor en na de dienst in groepjes in de kapel 
met elkaar te praten. Dat sommigen daarbij oneerbiedig lijken komt door 
het feit dat wij een vriendelijk volk zijn, en de sabbat leent zich er goed 
voor om bij te praten, en om kennis te maken met nieuwe leden. Ouders 
zouden voor hun gezin een voorbeeld moeten zijn door hun gesprekken 
voor of na de dienst in de hal te voeren of ergens anders buiten de kapel. 
Na een dienst kunnen ouders de geest van de dienst thuis overbrengen 
door een gedachte, een muzikaal onderdeel of een ander positief aspect 
van de dienst met hun kinderen te bespreken. 

'Meer eerbied 
'We hebben besproken hoe belangrijk eerbied is en wat het betekent. Ook 
hebben we diverse ideeën gegeven hoe we de eerbied thuis en in de kerk 
kunnen bevorderen. Echte verbetering in het gedrag treedt echter pas op 
als plaatselijke leiders en gezinnen zich gezamenlijk inspannen om de pro-
blemen op dit gebied te overwinnen. Wij zouden graag zien dat iedereen 
in de kerk zich inspant om de eerbied te bevorderen. (...) 

'Echte eerbied is een essentiële eigenschap, maar wel een eigenschap die 
snel verdwijnt omdat de machten van het kwaad bezig zijn hun invloed te 
vergroten. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat een geweldige macht 
ten goede we kunnen uitoefenen als de miljoenen leden van Christus' ware 
kerk een voorbeeld van eerbiedig gedrag zouden zijn. We kunnen ons het 
aantal mensen niet voorstellen op wie we een positieve invloed zouden uit-
oefenen. En wat misschien nog belangrijker is: we kunnen niet voorzien 
hoe groot de geestelijke uitwerking op onze eigen gezinnen zou zijn als we 
het eerbiedige volk worden dat we, zoals we wel weten, zouden moeten 
zijn. Ik bid dat we ons zullen inspannen om meer eerbied in ons leven te 
ontwikkelen.' (We Should Be a Reverent People, [brochure,1976], blz. 1-4.) 

• Hoe kunnen ouders zorgen dat hun kinderen de bijeenkomsten in de 
kerk prettig vinden en eerbiediger zijn? Nadat de klas deze vraag beant-
woord heeft, laat u iemand de volgende tips voorlezen: 
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'Tips voor ouders om hun kinderen eerbied bij te brengen 
'Ouders kunnen zorgen dat hun kinderen de bijeenkomsten in de kerk 
prettig vinden door: 

'1. Naar de zondagsschool te gaan en samen met hun kinderen de avond-
maalsdienst bij te wonen. 

'2. Te zorgen dat de voorbereiding op de kerk prettig en niet in haast ver-
loopt. 

'3. Vijf tot tien minuten voordat de dienst begint aanwezig te zijn. 

'4. Als gezin bij elkaar te zitten. 

'5. Na afloop thuis een toespraak, boodschap, muzikaal onderdeel of een 
ander aspect van de dienst met elkaar te bespreken.' (Spencer W. Kimball, 
We Should Be a Reverent People, biz. 4.) 

• Toon plaat 7-a: 'Wij behoren eerbiedig te zijn in de kerk en dat ook aan 
onze kinderen te leren.' 

• Hoe kunnen we kleine kinderen eerbied bijbrengen? Als de klas de vraag 
beantwoord heeft, laat u iemand de volgende tips voorlezen: 

'Ouders met kleine kinderen kunnen: 

'1. Kinderen uitleggen wat er gebeurt. 

'Kleine kinderen kunnen zichzelf wel in stilte bezighouden met een kleur-
boek , maar het is belangrijk dat we ze zoveel mogelijk uitleggen wat er in 
de dienst gebeurt. Door zo nu en dan fluisterend te vertellen wat er gaande 
is of wat de spreker zegt, krijgt het kind meer inzicht. De vader zou bij-
voorbeeld kunnen fluisteren: "Dat is de vader van Peter. Hij vertelt iets 
over de pioniers." 

'2. De aandacht vestigen op de liederen. 

'Zingen kan voor kinderen het leukste gedeelte van de dienst vormen. Wek 
de belangstelling van het kind voor de lofzangen door thuis eenvoudige 
lofzangen te zingen en ze het kind te leren. De wijkdirigent kan misschien 
zorgen voor een lijst van lofzangen die in de komende diensten gezongen 
zullen worden. 

'3. De kinderen aanmoedigen om zich te houden aan de regels die thuis en 
in het jeugdwerk worden aangeleerd. 

'Zorg dat de kinderen eraan denken om tijdens een gebed hun armen of 
handen te vouwen en hun hoofd te buigen, en tijdens het avondmaal stil te 
zitten. Kinderen behoren te begrijpen dat het onbeleefd is om tijdens de 
dienst in het gangpad te spelen of de kapel in en uit te lopen. 

'4. Zelf een voorbeeld zijn. 

'Een goed voorbeeld geven door de dienst aandachtig te volgen, fluiste-
rend met anderen te praten en alleen als dat echt nodig is, en de kinderen 
aansporen om dat ook te doen. 
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'5. Zorgen dat de kinderen klaar zijn voor de dienst. 

'Kinderen moeten voordat de dienst begint naar het toilet zijn geweest en 
gedronken hebben.' (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People, 
blz. 4-5.) 

Tot slot 
Als we eerbiedig zijn tonen we onze liefde en ons respect voor onze 
hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Naarmate we meer eerbied 
aankweken, kunnen we meer vreugde ervaren in ons leven en in de 
leringen van het evangelie van Jezus Christus. 

Opdracht 
Noteer de dingen die u kunt doen om zelf eerbiediger te zijn en om te 
zorgen dat anderen, in het bijzonder uw eigen gezinsleden, eerbiediger 
worden. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

Maak de poster die in de les is aangegeven of schrijf de informatie op 
het bord. 
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LIEFDE, 
NAASTENLIEFDE EN 

DIENSTBETOON 
L e s 8 

Het doel van deze les is ons te laten inzien hoe we van anderen kunnen 
houden en hen kunnen helpen. 

God houdt van ons met een volmaakte liefde 
Volmaakte liefde, 'naastenliefde', is de reine liefde van Christus. (Zie 
Moroni 7:47.) Wie die liefde gevoeld heeft, kan die moeilijk beschrijven. 
Zuster Erma Braack uit de Verenigde Staten vertelt hoe haar man de 
liefde van God ervaren heeft: 

'Bert Braack (...) had de aansporing in de Bijbel: "Bidt en u zal gegeven 
worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden" 
(Matteüs 7:7) (...) ter harte genomen. (...) 

'Hij had een diep verlangen om te weten of er een God was. En zo ja, hoe 
was die God dan? 

'Hij begon allerlei kerken te bezoeken en in de Bijbel te lezen. De woorden 
in Matteüs waren voor hem aanleiding om het zelf te vragen en daarom, 
(...) met een intens verlangen om de waarheid te weten, bad hij voor het 
eerst van zijn leven: 'Als u er bent, God, laat me dat dan weten en dan zal 
ik doen wat u van mij verlangt.' Terwijl hij knielde, vertelt hij, 'werd ik 
overspoeld door een groot gevoel van vrede, mijn hart brandde in mijn 
binnenste en stroomde over van een ongekende vreugde. Ik had het gevoel 
dat ik volledig ondergedompeld werd in een grote geestelijke diepte.' 

'Drie dagen lang bleef dat gevoel bij hem en al die tijd, vertelt hij, "was het 
bijna alsof mijn voeten de grond niet raakten. Het was alsof ik omgeven 
werd door de reine liefde van God, en het was heerlijk. In die periode had 
ik liefde voor alles. Ik had nooit veel om kinderen gegeven, maar nu liep 
mijn hart over van liefde voor hen. Ik had de regen altijd vervloekt; nu 
genoot ik er elke minuut van, al werd ik kletsnat. Als dit een voorproefje is 
van Gods liefde die het celestiale koninkrijk vervult, is het geen wonder dat 
het lam en de leeuw naast elkaar kunnen liggen en dat daar niets is wat 
kan kwetsen of bang maken.'" Bert Braack is later in zijn leven lid van de 
kerk geworden. (Zie 'A Small Taste of Love', Ensign, augustus 1976, blz. 36.) 

• Laat de zusters in de klas denken aan een gelegenheid waarbij zij 
vervuld waren met liefde. 
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• Waarom zouden we voor ons zelf moet weten dat God van ons houdt? 

De Heiland heeft ons laten zien hoe we moeten liefhebben. Hij werd 
onrechtvaardig behandeld en toch heeft Hij zich niet tegen zijn vervolgers 
gekeerd. Hij werd gehaat, toch beantwoordde Hij die haat met liefde. Hij is 
op een houten kruis genageld totdat de dood erop volgde, en toch bad Hij 
voor de Romeinse soldaten: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen' (Lucas 23:34). Hij had geduld met zijn apostelen die niet alle-
maal begrepen wat zijn zending was. Hij hield veel van kinderen. Een ont-
roerend verslag van de liefde van de Heiland staat in 3 Nephi 17. 

• Laat de zuster die daartoe de opdracht heeft gekregen de verzen voorle-
zen die ze gekozen heeft uit 3 Nephi 17, waaruit de liefde van de Heiland 
blijkt. 

Liefhebben is een gebod 
Slechts een paar uren voor zijn kruisiging heeft de Heiland tegen zijn disci-
pelen gezegd: 'Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk 
Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt' (Johannes 13:34). 

Hij heeft ons het gebod gegeven dat wij elkaar moeten liefhebben zoals Hij 
de mensen liefheeft. Hij heeft gezegd: 

'Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen 
moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is' (Matteüs 5:44-45). 

Ouderling Marion D. Hanks heeft verteld hoe een vrouw als kind christe-
lijke liefde heeft leren ontwikkelen: 'Ik denk nu aan een hoogstaande, 
ernstig lichamelijk gehandicapte vrouw, (...) die vertelde over een voorval 
in haar jeugd. Speelkameraadjes hadden haar uitgescholden. (...) Dat had 
haar pijn gedaan, waardoor ze moest huilen. Toen ze thuis kwam, trok 
haar vader haar met zijn sterke armen op schoot en met tranen in zijn ogen 
legde hij uit dat ze [door dat voorval] gelukkig kon worden. "Lieverd," zei 
hij, "je hebt een bochel en nog andere ernstige problemen. Maar dat is jouw 
schuld niet. En het is ook niet de schuld van je ouders of van je hemelse 
Vader. (...) Wat die kinderen zeggen is waar, maar het was niet eerlijk en 
niet aardig. Als jij je hele leven probeert om eerlijker en vriendelijker te 
zijn voor anderen dan sommigen soms tegen jou zijn, zul je gelukkig 
worden en zul je een zinvol en nuttig leven leiden."' (Ensign, november 
1976, blz. 32.) 

• Laat iemand 1 Korintiërs 13:2-7 voorlezen. Vraag de klas de denkbeelden 
in deze tekst te bespreken. Kan een zuster die naastenliefde heeft, 
bevooroordeeld staan tegenover mensen van een ander ras? Kan ze 
mensen die ziek, arm of hongerig zijn, wegsturen? Kan ze jaloers zijn op 
wat anderen bereiken? Kan ze over anderen roddelen of ze bekritiseren? 
Waarom is het belangrijk om naastenliefde na te streven? 

Dienstbetoon vloeit voort uit christelijke naastenliefde 
President Harold B. Lee heeft verteld dat hij op een avond 'wat een visoen 
moet zijn geweest' heeft gehad waarin tegen hem gezegd werd: 'Als je God 
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wilt liefhebben, moet je leren van mensen te houden en ze te dienen. Zo 
toon je je liefde voor God.' (Stand Ye in Holy Places [1974], blz. 189.) 

Door anderen grote of kleine diensten te bewijzen kunnen we leren meer 
van hen te houden. Zuster Cora Hille Arnold uit de Verenigde Staten heeft 
verteld hoe zij door dienstbetoon van een buurvrouw heeft leren houden 
hoewel ze dacht dat dat niet kon: 

'Ik had aanmerkingen op alles wat ze deed. (...) Ik hoorde van anderen dat 
zij net zo over mij dacht. Het leek alsof ze altijd veel moeite deed (...) om 
iedereen te laten zien hoe belangrijk ze was. Wat had ik er een hekel aan als 
ik merkte dat ze er ook nog in slaagde. 

'Ze was nooit vriendelijk tegen me, en ik liep altijd langs haar heen met een 
koel knikje of een beleefd "hallo". (...) Ik voelde me ellendig omdat het je 
niet gelukkig maakt als je aan iemand een hekel hebt. 

'En toen hoorde ik op een goede dag dat ze ziek was. Nou, en? Dat was 
mijn zorg niet. 

'Maar het was mijn zorg wel, ik kon het maar niet uit mijn hoofd zetten. 
Omdat ik een streng geweten heb, ging ik de keuken in en bakte wat 
appelcakejes. (...) 

'En die bracht ik haar! 

'Haar gezicht klaarde op van verrassing en blijdschap, en ik werd helemaal 
warm van binnen waardoor mijn vooroordeel op slag verdween. Toen ik 
naar huis liep, glimlachte ik en was het een stralende, mooie dag. 

'Nu is zij een van mijn beste vriendinnen. (...) 

'Iemand heeft eens gezegd: "Haat is verwrongen liefde. We haten mensen 
die we zouden kunnen liefhebben.'" ('Shall I Deem Her My Enemy?' Relief 
Society Magazine, augustus 1970, blz. 595.) 

• Vraag een zuster een ervaring te vertellen waardoor ze van iemand is 
gaan leren houden. Hoe kunnen we door dienstbetoon zelfs een betere 
relatie opbouwen met onze huisgenoten? 

We hebben plechtig beloofd dat we elkaar zullen dienen 
Toen we ons lieten dopen, hebben we met de Heer een verbond gesloten 
om 'elkanders lasten te dragen (...) met de treurenden te treuren; (...) en 
hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben' (Mosiah 18:8-9). We 
hebben de taak te kijken wie hulp nodig hebben, zonder daartoe te worden 
aangespoord of opdracht te krijgen. (Zie LV 58:26-29.) 

We hebben een verbond gesloten dat we degenen die hulp nodig hebben, 
zullen helpen, net zoals Christus de mensen hielp. Misschien vragen de 
mensen er niet om. Misschien is het een vreemde die onze hulp nodig heeft 
en die nooit iets terug kan doen. Misschien vinden we het niet prettig en 
moeten we er veel moeite voor doen. Misschien is onze hulp nodig op een 
moment dat het ons niet uitkomt. Misschien krijgen we er nooit waarde-
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ring of een bedankje voor. Maar we helpen anderen omdat we van de kin-
deren van onze hemelse Vader houden en uit puur verlangen van ons hart. 

Emma Sommerville McConkie, de grootmoeder van ouderling Bruce R. 
McConkie, was weduwe en woonde in Moab (Utah). Ouderling 
McConkie's vader heeft in zijn dagboek opgeschreven wat zijn moeder op 
een keer is overkomen: 

'Mijn moeder was presidente van de zustershulpvereniging in Moab. 
J B [een niet-lid en tegenstander van de kerk] was met een 
mormoons meisje getrouwd. Ze hadden al een aantal kinderen en nu was 
er weer een baby geboren. Ze waren heel arm en mijn moeder ging elke 
dag het kind verzorgen, bracht mandjes met voedsel mee, enzovoort. Mijn 
moeder was zelf ziek, en meer dan eens kon ze na haar werk bij J B  
nog maar nauwelijks thuis komen. 

'Op een dag kwam ze buitengewoon moe thuis. Ze viel in haar stoel in 
slaap. Ze droomde dat ze een baby in bad deed en ontdekte dat het 't 
Christuskind was. Ze dacht: "O, wat een geweldige eer om zo Christus zelf 
te mogen dienen!" Ze had de baby op schoot en werd bijna overstelpt door 
ontroering. Ze dacht: "Wie heeft het Christuskind ooit zo vast mogen 
houden? Haar hele wezen werd vervuld van onuitsprekelijke vreugde. Ze 
gloeide door de heerlijkheid van de Heer. Het leek wel of het merg in haar 
botten zou smelten. Haar vreugde was zo groot dat ze er wakker door 
werd. Terwijl ze ontwaakte werd er tegen haar gezegd: "In zoverre gij dit 
aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij 
gedaan."' (Geciteerd door Bruce R. McConkie, 'Charity Which Never 
Faileth', Relief Society Magazine, maart 1970, biz. 169.) 

• Lees Matteüs 25:34-40. 

Vraag de zusters op welke manieren ze anderen van dienst kunnen zijn. 
(Zie Evangeliebeginselen, hoofdstuk 28, 'Dienstbetoon'.) 

Tot slot 
President David O. McKay heeft gezegd: 

'Meer dan ooit is het onze taak om te zorgen dat ons gezin een sfeer van 
harmonie, liefde, plichtsbesef en trouw uitstraalt naar de mensen om ons 
heen. Zorg dat ze het zien en horen. (...) 

'God moge ons helpen dat wij als lid (...) van de kerk (...) liefde, (...) 
naastenliefde (...) en hulpvaardigheid uitstralen!' ('Radiation of the Indivi-
dual', Instructor, oktober 1964, blz. 374.) 

Opdracht 
Kies iemand die u niet graag mag en probeer met hem of haar een goede 
band op te bouwen. Word u er meer bewust van hoe u die persoon en 
anderen van dienst zou kunt zijn. 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen hoofdstuk 28: 'Dienstbetoon' en hoofdstuk 
30: 'Naastenliefde' 

2. Geef iemand uit de klas opdracht om twee of drie verzen uit 3 Nephi 17 
te kiezen waaruit de liefde van Jezus blijkt. 

3. Geef een paar mensen uit de klas opdracht om de verhalen, teksten of 
citaten uit de les die u geschikt acht, voor te lezen. 
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KUISHEID EN 
FATSOEN 

L e s 9 

Het doel van deze les is te leren hoe wij de wet van kuisheid kunnen 
naleven en tevens hoe we dat aan onze kinderen kunnen leren. 

De wet van kuisheid 
God heeft ons lichaam voorzien van een heilige macht. Het is de macht om 
andere lichamen te scheppen zodat het leven op aarde kan doorgaan. Om 
te zorgen dat we de heiligheid van die macht in stand houden en verstan-
dig gebruiken, heeft God ons de wet van kuisheid gegeven. 

• Laat de zuster die daartoe de opdracht heeft gekregen uit hoofdstuk 39, 
'De wet van kuisheid' in het boek Evangeliebeginselen het onderdeel 'Wat 
is de wet van kuisheid?' voorlezen. 

Kuis zijn betekent ook dat we alle onreine gedachten en daden vermijden 
die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat we verlangen naar iets wat 
verkeerd is (zie Matteüs 5:27-28). We moeten niet toelaten dat de normen 
van een onzedelijke wereld ons beïnvloeden. 

Het belang van de wet van kuisheid 
Het is belangrijk dat we de wet van kuisheid naleven omdat het een gebod 
van God is. In de Schriften staat dat kuisheid 'het liefste en kostbaarste 
boven alles' is (Moroni 9:9). De Heer heeft gezegd: 'Want Ik, de Here God, 
schep behagen in de kuisheid der vrouwen. En hoererij is Mij een gruwel' 
(Jakob 2:28). 

Als we de wet van kuisheid naleven, zal de Heer ons zegenen. Het geeft 
ons zelfrespect en het bevrijdt ons van een schuldig geweten. We vermijden 
seksueel overdraagbare ziekten en het leed dat daarmee gepaard gaat. 
Daarbij zijn we het vertrouwen van anderen en de leiding van de Heilige 
Geest waardig. En het allerbelangrijkste is dat we rein moeten zijn om de 
tempel binnen te gaan en voor tijd en alle eeuwigheid te trouwen. Als we 
kuis blijven, zullen we op deze aarde een gelukkig gezin kunnen stichten. 
We zullen het waardig zijn om voor eeuwig als gezin bij elkaar te zijn. 

• Vraag een zuster die haar kindje heeft meegebracht hoeveel vreugde zij 
en haar echtgenoot beleven aan de gezinsband. 

Overtreding van de wet van kuisheid is een ernstige zonde. Het kan ons 
verdriet geven en ons zelfrespect vernietigen. Het kan ons belasten met 
schuldgevoel. Onkuisheid kan de oorzaak zijn van wantrouwen bij gezins-
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leden en uiteindelijk het gezin ontwrichten. Een onkuis persoon is de leiding 
van de Heilige Geest onwaardig. Het kan er de oorzaak van zijn dat kinde-
ren buiten het gezin geplaatst worden. Leden van de kerk die de wet van 
kuisheid overtreden, verbreken heilige verbonden met God. Als we onze 
scheppingsmacht op de een of andere manier misbruiken, kan dat ertoe 
leiden dat we het voorrecht van eeuwige vooruitgang verspelen. 

Seksuele betrekkingen buiten het huwelijk zijn ernstige zonden die het leven 
van de betrokkenen bezoedelen. Een dergelijke smet kan alleen weggeno-
men worden door bekering. (Zie les 2 in dit lesboek, 'Bekering') Soms 
maken we fouten voordat we het gebod van de Heer inzake kuisheid begrij-
pen. In dat geval is het heel belangrijk om er met de gemeentepresident, de 
bisschop of de zendingspresident over te praten. Hij zal ons raad geven en 
ons helpen om helemaal tot bekering te komen. De Heer wil ons heel graag 
vergeven als we ons bekeren van onze zonden. Hij heeft gezegd: 'Ziet, hij, 
die zich van zijn zonden heeft bekeerd, ontvangt vergeving, en Ik, de Here, 
gedenk ze niet meer' (LV 58:42). 

Hoe we kinderen kuisheid kunnen bijbrengen 
• Laat de poster met de volgende opsomming zien of wijs op de tekst 

op het bord: 

1. Leg uw kinderen de aard en de heiligheid van het voort-
plantingsvermogen uit 

2. Geef uw kinderen liefde. 

3. Moedig de juiste normen bij afspraakjes aan. 

4. Moedig fatsoenlijke kleding aan. 

5. Geef als ouder het juiste voorbeeld. 

Leg uw kinderen de aard en de heiligheid van het voortplantingsvermogen uit 
Kinderen willen van nature al veel over hun lichaam weten. Op het juiste 
moment kunnen ouders op een eenvoudige manier uitleggen hoe ze hun 
lichaam kunnen verzorgen. Ouders behoren ook aan hu kinderen uit te 
leggen dat hun lichaam te intiem en te heilig is om door henzelf of door 
anderen op een onfatsoenlijke manier te worden betast. 

• Vraag de zusters in uw klas wat goede momenten zijn om een kind 
eerbied voor het lichaam bij te brengen. 

De denkwijze van de kinderen zal de denkwijze van hun ouders weerspiege-
len. Als ouders zich schuldig maken aan lachen om ongepaste opmerkingen, 
kijken naar bedenkelijke films, of boeken en tijdschriften van verdacht allooi 
in hun huis tolereren, maken kinderen zich een verkeerde instelling eigen. 
Ouders behoren met respect, maar eerlijk en zonder verlegenheid over het 
lichaam te spreken. Door elkaar oprechte genegenheid te tonen zullen de 
ouders ook duidelijk maken dat kinderen ter wereld brengen iets heiligs is. 
Ook behoren we onze kinderen begrip bij te brengen voor de verschillen in 
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de geslachtrollen van man en vrouw. Daardoor zal een kind het fijn vinden 
dat het een jongen of een meisje is. Ouders die blij zijn met hun taak als 
man of vrouw brengen dat over op hun kinderen. 

• Hoe kan uw houding als ouder meer duidelijk maken dan woorden 
alleen? 

Kinderen moeten goed begrijpen hoe baby's ontstaan en hoe ze geboren 
worden. Kinderen moeten ook leren dat de Heer geboden heeft dat een 
seksuele relatie alleen binnen het huwelijk gepast is. Jongens, meisjes, 
mannen en vrouwen mogen dat heilige gebod niet overtreden. 

Geef uw kinderen liefde 
• Toon plaat 9-a: De liefde van een moeder is een zegen voor haar gezin. 

Als kinderen klein zijn, kunnen ouders ze leren hoe ze op een goede 
manier hun genegenheid kunnen uiten. Het is belangrijk om aan hun 
behoefte aan genegenheid tegemoet te komen, opdat ze die behoefte later 
niet op een onjuiste manier gaan bevredigen. Als ouders eerlijk en liefdevol 
zijn, zullen de kinderen hen vertrouwen. Als hun kinderen dan vragen of 
problemen hebben, zullen ze hun ouders om raad vragen. 

Moedig de juiste normen bij afspraakjes aan 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Afspraakjes of verkering 
behoren ten minste tot het zestiende jaar te worden uitgesteld.' ('The 
Marriage Decision', Ensign, februari 1975, blz. 4.) Jonge mensen wordt aan-
geraden om alleen oppervlakkige en vriendschappelijke betrekkingen te 
onderhouden totdat de jongens een zending hebben vervuld. 

Als u serieus op zoek bent naar een partner, moedigen wij u aan positieve 
eigenschappen te ontwikkelen en er op te letten of mogelijke partners 
diezelfde eigenschappen hebben. Ouderling Richard G. Scott heeft de vol-
gende raad gegeven: 'Als je een eeuwige partner zoekt, kijk dan uit naar 
iemand die de belangrijke eigenschappen ontwikkelt die geluk brengen: 
een diepe liefde voor de Heer en zijn geboden, vastbeslotenheid om die na 
te leven, anderen begrijpen, vergeven, en de bereidheid om van zichzelf te 
geven, met het verlangen naar een gezin met prachtige kinderen en het 
voornemen om hen thuis te onderwijzen in de beginselen van de waar-
heid.' (De Ster, juli 1999, blz. 29.) 
Ouderling Scott legde ook nadruk op het belang van kuisheid in de verke-
ringstijd: 'Tijdens je verkering intieme handelingen verrichten die alleen 
voor het huwelijk bedoeld zijn, is overtreding. Dergelijke handelingen 
grieven de Heilige Geest, leggen het fundament van hartzeer en teleurstel-
ling, en zouden karaktertrekken kunnen verbergen die binnen het huwe-
lijksverbond onverenigbaar blijken. Het zaad van wantrouwen dat leidt tot 
een scheiding en verlies van tempelzegeningen wordt vaak gezaaid door 
overtreding van de wetten van kuisheid. Maak die fout niet.' (De Ster, juli 
1999, blz. 30.) 

62 



9-a. De liefde van een moeder is een zegen voor haar gezin. 

63 



Les 10 

• Wat zijn de juiste normen bij afspraakjes tussen heiligen der laatste 
dagen? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren om bij afspraakje hoge 
normen na te streven? 

Moedig fatsoenlijke kleding aan 
Sinds de tijd van Adam en Eva heeft de Heer zijn kinderen gevraagd hun 
lichaam te bedekken. Voordat Eva in de hof van Eden door Satan verleid 
was, wisten Adam en zij niet eens dat ze naakt waren. Toen ze van de ver-
boden vrucht gegeten hadden, werden zij zich van hun naaktheid bewust. 
Ze probeerden hun heiligste lichaamsdelen met voorschoten van vijgenbla-
deren te bedekken. De fatsoensnormen van de Heer omvatten echter meer, 
en Hij gaf hen huiden waarmee ze zich konden bedekken - hoewel ze op 
dat moment de enigen waren op de wereld. (Zie Mozes 4:13, 27.) 

De fatsoensnormen van de Heer zijn niet die van de wereld. Vanaf de 
profeet Joseph Smith tot onze huidige profeten, hebben onze leiders ons 
gevraagd onze eigen stijl en mode te bepalen. (Zie Spencer W. Kimball, A 
Style of Our Own', BYU Devotional Assembly. 13 februari 1951.) President 
Brigham Young heeft de mode beschreven die ons zou passen. Hij zei: 'Stel 
dat er een vrouwelijke engel bij u binnen zou komen en dat u het voorrecht 
had haar te zien. Hoe zou zij gekleed zijn? (...) Ze zou er netjes en leuk 
uitzien, ze zou er stralend van heerlijkheid uitzien, van een volmaakte 
schoonheid zijn, en met ieder gebaar zou haar gratie het hart van iedereen 
die haar zag, bekoren. Er is niets overbodigs aan haar. Geen van mijn 
zusters gelooft dat nutteloze, dwaze modegrillen in de hemel nagevolgd 
worden. Welnu dan, volg goede en hemelse zaken na.' (Deseret News 
[Weekly], 30 april 1873, blz. 196.) 

We kunnen zelf bepalen of onze kleding aan de fatsoensnormen voldoet 
door ons af te vragen: 'Hoe zou ik me in deze kleding voelen als ik wist 
dat de profeet bij mij op bezoek zou komen? Is mijn kleding een goed voor-
beeld van wat een meisje of vrouw in de kerk behoort te dragen?' We 
behoren thuis fatsoensnormen te handhaven. Zelfs kleine kinderen behoren 
fatsoenlijk gekleed te zijn en ook hun behoren we fatsoensnormen bij te 
brengen. 

We zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van onze normen op anderen. 
Alles wat ongepaste gedachten oproept of een slecht voorbeeld is voor 
anderen, is niet fatsoenlijk. Het is vooral belangrijk dat we jonge meisjes 
bijbrengen dat het niet goed is om kleding te dragen die bij jongemannen 
ongepaste gedachten oproept. 

• Wat voor kleding die tegenwoordig gedragen wordt, behoren wij te ver-
mijden? 

Fatsoenlijke kleding is een middel om kuis te blijven. We behoren kleding 
te kiezen die we zelf leuk vinden en ook goed is in de ogen van de Heer. 

Geef als ouder het goede voorbeeld 
Ouders behoren het goede voorbeeld te geven door zich aan de wet van 
kuisheid te houden en de fatsoensnormen in acht te nemen. 
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• Behandel de vijf suggesties waarmee we de wet van kuisheid onder de 
aandacht van onze kinderen kunnen brengen op het bord of op de 
poster. 

Op welke andere manieren kunnen we ervoor zorgen dat wij noch onze 
kinderen de wet van kuisheid overtreden? 

Tot slot 
President Spencer W. Kimball heeft in een toespraak tot meisjes van de kerk 
in Mexico en Centraal Amerika gezegd: 'Jullie zijn dochters van God. (...) 
Jullie zijn geschapen naar het beeld van onze hemelse Moeder. (...) Jullie 
lichaam is heilig en kostbaar.' (Conference Report, First Mexico and Central 
America Area Conference 1973, blz. 108.) 

Ons lichaam is een tempel waar onze geest in woont. 'Niets wat onrein is, 
kan bij God wonen' (1 Nephi 10:21; zie ook 1 Korintiërs 3:16-17.) We 
moeten ons lichaam rein houden zodat we het waardig zijn om bij God 
terug te keren. 

Opdracht 
Kijk uw garderobe na om te zien of al uw kleren aan de fatsoensnormen 
voldoen. Zet thuis een stoel voor een spiegel. Laat elk gezinslid om de 
beurt op die stoel plaatsnemen en vaststellen hoe hij of zij er fatsoenlijk uit 
kan zien. Bespreek, als dat van toepassing is, met uw echtgenoot hoe 
belangrijk het is om uw kinderen - zoons en dochters - kuisheid en fatsoen 
bij te brengen. 

Aanvullende teksten 
• 1 Korintiërs 10:13 (God zorgt voor een manier om aan verleiding te 

ontkomen) 

• Jakob 2:22-35; 3:1-3 (kuisheid is aangenaam voor de Heer) 

• Alma 39:1-9 (Corianton wordt berispt vanwege zijn zondige gedrag 
en krijgt de raad zich te bekeren) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 39, 'De wet van kuisheid'. 

2. Neem les 2 in dit lesboek, 'Bekering' door. 

3. Maak de posters die in de les staan aangegeven of schrijf de 
informatie op het bord. 

4. Vraag een zuster uit het boek Evangeliebeginselen, hoofdstuk 39, 
onderdeel 'Wat is de wet van kuisheid?' voor te lezen. 

5. Geef een paar zusters in uw klas opdracht om bepaalde verhalen, 
teksten en citaten die u geschikt acht, in de les te vertellen of voor 
te lezen. 
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HET EEUWIG 
HUWELIJK 

L e s 10 

Het doel van deze les is ons te stimuleren om ons voor te bereiden op het 
verbond van het eeuwig huwelijk. 

Waarom het goed is om in de tempel te trouwen 
• Toon plaat 10-a: 'Een echtpaar trouwt voor eeuwig in de tempel.' 

Het leven eindigt niet bij de dood, en het was ook niet de bedoeling dat het 
huwelijk bij de dood eindigt. Maar een huwelijk dat buiten de tempel beze-
geld wordt door burgerlijke of kerkelijke functionarissen, geldt slechts voor 
dit leven. Het eeuwig huwelijk in de tempel is het enige huwelijk dat na de 
dood zal voortduren. Verhoging in het hoogste niveau van het celestiale 
koninkrijk is alleen voorbehouden aan hen die het verbond van het eeuwig 
huwelijk sluiten en zich eraan houden. 

• Lees Leer en Verbonden 131:1-4. 

Na onze opstanding gaan we naar een van de drie koninkrijken van heer-
lijkheid. We moeten rechtschapen keuzes doen, ons voortdurend bekeren 
en ons ons hele leven houden aan de geboden van onze hemelse Vader. 
(Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], blz. 243-244.) 

Een van de keuzes die we doen is ons in de tempel voor de eeuwig te laten 
verzegelen. Wie het eeuwig huwelijksverbond sluit en zich daaraan houdt 
zal in de eeuwigheid zijn gezin bij zich hebben. 

• Lees Leer en Verbonden 132:15-17. 

Joseph Smith heeft gezegd: 'Als een man en zijn vrouw geen eeuwig 
verbond aangaan en niet voor eeuwig getrouwd zijn, (...) zullen zij na de 
opstanding geen kinderen krijgen.' (History of the Church, deel 5, blz. 391.) 

'Verhoging is alleen bereikbaar voor rechtschapen leden van de kerk van 
Jezus Christus; alleen voor hen die het evangelie aanvaarden; alleen voor 
hen die hun begiftiging in Gods heilige tempel hebben ontvangen, voor 
eeuwig aan elkaar verzegeld zijn en vervolgens hun leven lang rechtschapen 
blijven.' (Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], blz. 246.; 
cursivering toegevoegd.) 
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• Waarom willen we eigenlijk als gezin in de tempel aan elkaar verzegeld 
worden? Wat moeten we doen na in de tempel een eeuwig huwelijk te 
hebben gesloten? 

De zegeningen van een eeuwig huwelijk 
President Lorenzo Snow heeft gezegd: 'Wanneer twee heiligen der laatste 
dagen in de echt worden verenigd, krijgen zij beloften met betrekking tot 
hun nakomelingschap die tot in de eeuwigheid reiken. Hun wordt beloofd 
dat ze de macht en het recht zullen hebben om hun nakomelingen voor 
eeuwig te regeren en te leiden, en hun zaligheid, verhoging en heerlijkheid 
te bewerkstelligen. Voor zover zij hier geen nakomelingen hebben, zal er 
ongetwijfeld hierna de mogelijkheid daartoe zijn. Wat kan een mens nog 
meer verlangen? Een man en een vrouw in het leven hierna, met een 
celestiaal lichaam, vrij van ziekten en kwalen, verheerlijkt en van een onbe-
schrijflijke schoonheid, te midden van hun nageslacht dat ze voor eeuwig 
zullen regeren en leiden, en leven, verhoging en heerlijkheid zullen verle-
nen.' (Deseret News, 13 maart 1897; geciteerd door Spencer W. Kimball, The 
Miracle of Forgiveness [1969], blz. 246.) 

• Toon plaat 10-b: Een verzegelkamer in de Washington-tempel. 

Wat een heerlijke beloften! Als we voor eeuwig verzegeld zijn en een recht-
schapen leven blijven leiden, zullen we voor altijd bij elkaar blijven. Ons 
aardse gezin zal voor altijd het onze blijven. En ons gezin kan groter 
worden doordat we geestkinderen aan ons nageslacht kunnen toevoegen. 

• Hoe vindt u het dat u die zegeningen kunt ontvangen? 

Broeder Bo G. Wennerlund uit Zweden gaf uiting aan die gedachten toen 
hij en zijn vrouw in de Zwitserse tempel aan elkaar verzegeld waren: 

'Ik zal nooit vergeten met hoeveel vreugde en geluk mijn ziel vervuld was 
na dat eerste bezoek aan de tempel, en hoe vastbesloten ik was het evange-
lie na te leven. Ik had kennis en inzicht verkregen met betrekking tot mijn 
eeuwige bestemming waarvan ik voor die tijd nooit gedroomd had. Het 
hoogtepunt was de verzegeling van ons gezin voor tijd en alle eeuwigheid. 

'Over het altaar heen keek ik in de ogen van mijn vrouw, en ik zag tranen 
van geluk over haar wangen rollen. Voor die tijd hield ik al van haar, maar 
nog niet zoveel als vanaf dat moment. Zij, een dochter van God, was de 
moeder van mijn kinderen! Het leek wel of ik dat tot dan toe niet begrepen 
had. Na die tijd waren onze gebeden zinvoller, hielden we meer dan ooit 
van de Heer, en dienden we Hem met liefde. 

We gaan regelmatig naar de tempel omdat we houden van het werk en de 
geest die daar heerst. Elke keer dat we daar komen, worden we herinnerd 
aan de verbonden die we gesloten hebben, en dat is voor ons het sterkste 
motief om het evangelie na te leven.' ('I Had Loved Her Before', Ensign, 
augustus 1974, blz. 62.) 

We behoren zo te leven dat we de zegen van een eeuwig huwelijk kunnen 
ontvangen. Om ze te ontvangen behoren we tot grote offers bereid te zijn. 
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• Vraag de zusters die in de tempel zijn verzegeld hoe zij denken over het 
eeuwig huwelijk en een eeuwig gezin. 

Onze voorbereiding op het eeuwig huwelijk 
Voordat we naar de tempel gaan, hebben we een tempelaanbevelingsge-
sprek met onze bisschop of gemeentepresident en ring- of districtspresi-
dent. In dit gesprek stellen onze leiders ons enige vragen aan de hand 
waarvan zij bepalen of we de tempelgang waardig zijn. 

• Laat de poster met de soort vragen die gesteld worden zien (zie Evange-
liebeginselen, hoofdstuk 38), of zet die vragen op het bord. 

• Wat kunnen we doen als we niet leven volgens de eisen die gesteld 
worden om de tempel te mogen betreden? Welke offers zouden we 
kunnen brengen om een tempelhuwelijk te kunnen sluiten? 

We moeten het doel, een tempelhuwelijk, voortdurend voor ogen houden. 
We kunnen thuis een plaat ophangen van de dichtstbijzijnde tempel om 
onszelf en onze kinderen te herinneren aan het belang van een rechtscha-
pen leven. 
• Toon plaat 10-c: De Preston-tempel. 

Als moeder kunnen we zorgen dat onze kinderen het belang van een tem-
pelhuwelijk inzien. We kunnen hun geloof in God bijbrengen. We behoren 
onze dochters aan te moedigen een goede echtgenoot te zoeken, die hen 
door de macht van het priesterschap in rechtschapenheid zal leiden. Een 
man van God is een grote troost voor zijn vrouw, vooral in tijden van moei-
lijkheden en beproevingen. Het is ook belangrijk om onze zoons te leren 
dat ze moeten zoeken naar een goede, rechtschapen vrouw die hem in de 
kerk zal steunen en die hun kinderen de ware beginselen zal bijbrengen. 

Een jonge vrouw uit Midden-Amerika vond dat ze heel veel hield van een 
man die geen lid was van de kerk. Ze had geprobeerd hem over het evan-
gelie te vertellen, maar hij had er geen belangstelling voor. Ze stond op het 
punt hem haar jawoord te geven toen ze een interlokaal telefoontje kreeg 
van een paar goede vrienden. Zij wezen haar erop hoe belangrijk het was 
om door het leven te gaan met een man die haar in moeilijke tijden zou 
steunen en die haar na de dood zou meenemen in de verhoging. Zij 
luisterde en dacht ernstig na over de gevolgen van haar besluit. Dat tele-
foontje was genoeg voor haar om te besluiten niet met de man te trouwen. 
Ze was heel dankbaar omdat ze daarna een man gevonden heeft die het 
waardig was om met haar naar de tempel te gaan. 

• Waarop moeten wij onze kinderen attent maken als ze een partner gaan 
kiezen? 

We moeten onze kinderen erop attent maken dat ze, als ze echt een recht-
schapen man of vrouw willen, zelf rechtschapen en een rechtschapen 
partner waardig moeten zijn. 
• Waarom behoren we ons nu op een tempelhuwelijk voor te bereiden? 

71 



Les 10 

Wie van ons nog niet getrouwd zijn of wie al voor de wet getrouwd zijn, 
kunnen zich voorbereiden om in de tempel aan hun [toekomstige] echtge-
noot verzegeld te worden. Als we kinderen hebben, kunnen we die aan ons 
laten verzegelen. Maar we moeten die belangrijke dag niet uitstellen. Nu 
we eenmaal het evangelie gehoord en aanvaard hebben, behoren we al het 
mogelijke te doen om nog hier op aarde de tempelverordeningen te ont-
vangen. (Zie Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness, blz. 246.) 

'Hoewel veel jonge mensen op dit moment nog geen tempel in de buurt 
hebben, zijn er over het algemeen wel tempels binnen een redelijke afstand. 
(...) 

'Wij hopen vurig (...) dat u dusdanige plannen voor uw huwelijksreis 
maakt dat u naar een van die dichtstbijzijnde tempels kunt gaan om voor 
tijd en alle eeuwigheid te worden verzegeld, zodat uw kinderen voor altijd 
de uwe zullen zijn en u voor altijd hun ouders zult zijn.' (Spencer W. 
Kimball, 'The Marriage Decision', Ensign, februari 1975, blz. 4.) 

Sommige mensen kunnen misschien door omstandigheden buiten hun 
schuld niet in dit leven naar de tempel. Het is een troost om te weten dat zij 
de verordening van eeuwige verzegeling plaatsvervangend in de tempel 
kunnen ontvangen. 

• Laat degene die daartoe de opdracht heeft gekregen een kort overzicht 
geven van de twee onderdelen van Evangeliebeginselen, hoofdstuk 40 
(zie 'Voor de leerkracht' aan het eind van de les). 

Wij behoren bereid te zijn om offers te brengen 
De Heer weet hoe intens we naar iets verlangen door de offers waartoe we 
bereid zijn. Als we werkelijk een eeuwig huwelijk willen, zullen we bereid 
zijn er offers voor te brengen. 

Broeder en zuster Vaha'i Tonga van de Tonga-eilanden hebben offers 
gebracht om naar de tempel te kunnen. 'Het was voor een heilige van 
Tonga niet gemakkelijk om voor zo'n reis genoeg geld te sparen. Het kostte 
maanden van voorbereiding en sparen, maar eindelijk hadden we het geld 
bij elkaar en de plannen gemaakt.' 

Maar de zendingspresident kwam aan broeder Tonga vragen om al het 
geld dat hij voor de tempel gespaard had, bij te dragen voor de bouw van 
een kerk in zijn wijk. Als hij dat niet deed, zou het nog twee jaar duren 
voordat de kerk daar gebouwd kon worden. Broeder Tonga besprak de 
situatie met zijn vrouw. 

'Het viel niet mee om hun droom, de nieuwe tempel bezoeken, op te 
geven', maar de volgende dag gaven zij het geld aan de zendingspresident. 
'Die avond zei [broeder Tonga] (...) tegen [zijn vrouw]: "De Heer heeft ons 
door middel van onze leiders beloofd dat Hij op de een of andere manier 
zal zorgen dat we naar de inwijding van de [Nieuw Zeeland-tempel] 
kunnen, als wij zijn geboden onderhouden. We hebben koeien, varkens, 
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een paar paarden en meubels en matten. Laten we dat allemaal verkopen 
zodat we de zegeningen van de inwijding kunnen ontvangen.'" 

Broeder Tonga en zijn vrouw probeerden op donderdag en vrijdag hun 
vee te verkopen, maar niemand wilde het kopen. De tijd begon te dringen. 
Op de maandag daarna zou het schip naar Nieuw Zeeland vertrekken. 
Broeder Tonga vertelde: 

'"Op zaterdagochtend kwamen er drie gezinnen die een aantal koeien, 
varkens en andere zaken nodig hadden, en in ongeveer een half uur ont-
vingen we tussen de vijf- en zeshonderd dollar."' Nu hadden ze het geld 
en konden ze gaan. 

Broeder Tonga en zijn vrouw waren het eerste echtpaar dat in de Nieuw 
Zeeland-tempel verzegeld werd. Maar daarmee is het verhaal nog niet 
afgelopen. Broeder Tonga zei: 

'"Toen mijn vrouw en ik aan elkaar verzegeld werden, trof iets me diep. 
Onze kinderen waren er niet bij, en de tranen schoten in mijn ogen. Toen 
we thuis kwamen, beloofde ik onze vier kinderen dat we, als zij meehiel-
pen, samen naar de tempel konden. Ik dacht: 'Hoe kun je zeggen dat ze een 
goede jongen of meisje moeten zijn als ik niet in de tempel aan ze verzegeld 
ben?' Ik had het gevoel dat ze niet van mij waren. 

'"Twee jaar lang offerden we bijna alles. Ik verdeelde mijn salaris van 
school onder ons allemaal, en dat spaarden we. Maar we betaalden wel 
onze tiende en vastengaven. We hielden twee jaar lang ongeveer een dollar 
per maand over. We leefden van wat we konden telen en oogsten. (...) Mijn 
kinderen konden geen snoep of schoenen kopen of naar de film gaan 
omdat ze spaarden om naar de tempel te gaan. (...) 

'"Om reiskosten te besparen ging ik ook op de fiets naar districtsvergade-
ringen (...) ongeveer tien kilometer. (...) De meeste districtsvergaderingen 
begonnen om zes uur 's morgens, dus moest ik heel vroeg van huis. 

'"Toen de dag aanbrak waarop we uiterlijk ons geld voor de tempel 
moesten afdragen (...) zeiden de twee oudste jongens dat ze ongeveer 235 
dollar hadden. De jongste [van vijf] had na twee jaar 65 dollar gespaard. Ik 
had bijna 1300 dollar voor mijn gezin gespaard. 

'"Door te offeren konden we met het hele gezin naar de Nieuw Zeeland-
tempel om daar te worden verzegeld. We hadden wat extra's moeten doen 
om ons doel te verwezenlijken, maar het is een grote zegen voor ons 
geweest.'" (Zie 'We Lived on 70 Cents a Month for the Temple', Ensign, 
februari 1976. Blz. 30-31.) 

Tot slot 
Als we door het tempelhuwelijk aan elkaar verzegeld zijn en een rechtscha-
pen leven leiden, zullen we voor eeuwig als gezin bij elkaar blijven. In het 
volgende leven kunnen we ons gezin uitbreiden en er geestkinderen aan 
toevoegen. Als we nog geen tempelhuwelijk gesloten hebben, behoren we 
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ons op die eeuwige zegening voor te bereiden door een rechtschapen leef-
wijze. 

Opdracht 
Bespreek met uw gezin het belang van een eeuwig huwelijk. Stel u tot doel 
om naar de tempel te gaan. Hang thuis een plaat van de tempel op om u 
eraan te herinneren. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 38, 'Het eeuwig huwelijk' en 
hoofdstuk 40, 'Tempelwerk en genealogie'. 

2. Bestudeer Leer en Verbonden 132:14-20. 

3. Maak de posters die in de les staan aangegeven of schrijf de informatie 
op het bord. 

4. Geef iemand uit de klas opdracht om een kort overzicht te geven van de 
twee onderdelen van hoofdstuk 40: 'De tempelverordeningen verzege-
len gezinnen voor eeuwig' en 'Ervoor zorgen dat de verordeningen voor 
hen gedaan worden'. 

5. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten die 
u geschikt acht, voor te lezen. 
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KERK 



HET BELANG VAN HET 
PRIESTERSCHAP 

L e s 11 

Het doel van deze les is ons in te laten zien wat het priesterschap is en hoe 
het voor ons gezin een hulpmiddel kan zijn om verhoging te verkrijgen. 

Het priesterschap - de macht om in Gods naam te handelen 
Het is Gods werk 'de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot 
stand te brengen' (Mozes 1:39). God en Jezus Christus hebben hun gezag en 
macht aan mannen gegeven om hun werk te doen. '[Het priesterschap] is 
niets meer of minder dan de macht van God die aan de mens is overgedra-
gen, waardoor de mens op aarde in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest kan handelen voor het heil van het menselijk geslacht, en wel 
op wettige wijze.' (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 25ste uitgave, blz. 138.) 

• Toon plaat 11-a: Petrus, Jakobus en Johannes verlenen het Melchizedeks 
priesterschap aan Joseph Smith en Oliver Cowdery. 

Johannes de Doper is op 15 mei 1829 aan Joseph Smith en Oliver Cowdery 
verschenen en heeft hen het Aaronisch priesterschap verleend. Spoedig 
daarna hebben Petrus, Jakobus en Johannes hun het Melchizedeks priester-
schap verleend. Op 6 april 1830 hebben Joseph Smith en Oliver Cowdery 
elkaar geordend tot ouderling in het priesterschap. 

Het priesterschap wordt verleend aan mannelijke leden van de kerk die het 
waardig zijn. Daarna kunnen ze, net als Joseph Smith en Oliver Cowdery, 
geordend worden tot een ambt in het priesterschap. Als het Aaronisch 
priesterschap is verleend, kunnen ze geordend worden tot het ambt van 
diaken, leraar of priester. Als het Melchizedeks priesterschap is verleend, 
kunnen ze geordend worden tot het ambt van ouderling of hogepriester; 
hogepriesters kunnen door een bijzondere roeping geordend worden tot 
het ambt van bisschop, patriarch, zeventig of apostel. Die ambten zijn alle-
maal roepingen in het priesterschap, en elk ambt heeft verschillende ver-
antwoordelijkheden. 

Als mannen het priesterschap dragen, kunnen zij de heilige evangelieveror-
deningen verrichten, zoals de doop, de bevestiging, het bedienen van het 
avondmaal en andere. (In les 12 zullen de priesterschapsverordeningen 
behandeld worden.) 
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De macht van het priesterschap verkrijgt men door een rechtschapen 
levenswijze 
Joseph Smith heeft een basisbeginsel van het priesterschap uitgelegd: 'De 
rechten van het priesterschap [zijn] onafscheidelijk met de machten des 
hemels (...) verbonden, en (...) de machten des hemels [kunnen] niet 
bestuurd noch aangewend (...) worden, dan alleen volgens de grondbegin-
selen van gerechtigheid' (LV 121:36). 

President N. Eldon Tanner heeft in het volgende verhaal laten zien hoe 
belangrijk een rechtschapen leefwijze en de macht van het priesterschap 
zijn: 
'Toen ik bisschop was, waren er in mijn wijk zes jongens die oud genoeg 
waren om tot ouderling geordend te worden. Ik heb er maar vijf aanbevo-
len, omdat een van hen er niet klaar voor was. We hadden het er diverse 
keren over gehad, en hij had tegen me gezegd: 'Ik ben het niet waardig.' 
Hij vond het heel erg, maar hij verwachtte geen aanbeveling. (...) Zijn oom 
kwam naar me toe en zei: 'U gaat die jongen de mogelijkheid om vooruit-
gang te maken toch zeker niet ontnemen, terwijl zijn vijf vrienden wel een 
ander ambt in het priesterschap krijgen?' Hij smeekte me hem aan te 
bevelen. Hij zei: 'U jaagt hem de kerk uit als u het niet doet.' 

'Ik heb die man uitgelegd: 'Het priesterschap is het allerbelangrijkste wat 
we deze jongen kunnen geven. We geven het priesterschap niet zomaar 
weg. (...) Die jongen en ik begrijpen elkaar, en hij is nog niet zover dat hij 
tot ouderling geordend kan worden.' En hij kreeg geen aanbeveling. 

'Een paar jaren later woonde ik een algemene conferentie bij (...) en er 
kwam een jongeman naar me toe die zei: "President Tanner, kent u mij 
nog? Ik ben de jongen die geen aanbeveling kreeg om tot ouderling te 
worden geordend." Hij stak zijn hand uit en zei: "Ik wil u daarvoor bedan-
ken. Ik ben nu bisschop in Californië. Als u mij een aanbeveling had 
gegeven toen ik dat niet waardig was, had ik het priesterschap waarschijn-
lijk nooit naar waarde geschat, nooit begrepen wat er van iemand verwacht 
werd, en zou ik zeker geen bisschop geworden zijn.'" (Conference Report, 
april 1973, blz. 122.) 

• Waarom was het voor deze jongeman beter dat hij pas werd geordend 
toen hij zich erop had voorbereid? 

De Heer heeft gezegd dat mannen de zegeningen van het priesterschap 
alleen ontvangen als ze een rechtschapen leven leiden. Mannen moeten 
hun roeping in het priesterschap groot maken door hun priesterschapsta-
ken te vervullen. Ook moeten zij hun gezin met liefde, vriendelijkheid en 
geduld leiding geven. (Zie LV 121:34,41-42.) 

Zuster Yu, Kum Ok uit Korea heeft het volgende verhaal over haar man 
verteld, die thuis zijn priesterschap eert: 

'Ik ben huisvrouw en heb een zoon en twee dochters. Ik ben 34 jaar. Ik ben 
getrouwd in 1964. Ik wil graag mijn getuigenis geven. 
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'Op 14 september 1974 heb ik me laten dopen, en ik ben trots op mijn man 
die hier in Korea een echte heilige der laatste dagen is. Hoewel hij zich pas 
vier jaar geleden heeft laten dopen, vind ik hem zo'n geweldige man; hij 
heeft zich vast voorgenomen om op Jezus te lijken. (...) Ik had geen idee 
van de betekenis van het leven. Ik had vragen, zoals: Waar zijn we vandaan 
gekomen? Waarom zijn we hier? Waar gaan we naartoe? Ik dacht dat er 
geen God was, en dat Jezus een gewoon mens was. Het enige wat ik wilde, 
was mijn man helpen en mijn kinderen gezond en sterk houden. Ik maakte 
me niet druk over verlossing, of beter gezegd het eeuwige leven. 

'Maar nu ben ik heel anders. Ik ken de echte betekenis van het leven. Door 
wat mijn man doet en zegt, ben ik erachter gekomen wat het lidmaatschap 
in de kerk werkelijk inhoudt. Mijn man drinkt en rookt nooit, drinkt geen 
koffie en thee, en hij komt na zijn werk meteen naar huis. Hij is nooit bele-
digd, speelt graag met de kinderen, wast af, houdt het huis schoon, liegt 
nooit, probeert altijd vriendelijk te zijn en zoveel mogelijk klusjes in huis te 
doen. Ik zie dat allemaal met mijn eigen ogen. Ik vind het een groot 
wonder. Mijn man is totaal veranderd. 

'Toen mijn man lid van de kerk was geworden, vroeg ik me af waardoor hij 
zo veranderde. Uiteindelijk heb ik het begrepen. Het kwam doordat hij 
altijd in het Boek van Mormon las. Ik besloot me in te schrijven voor een 
instituutklas om meer te leren over het Boek van Mormon, en ik bestu-
deerde het met Amerikaanse zendelingen die mijn man aan mij voorstelde. 
Ten slotte ben ik door mijn dierbare man gedoopt. Ik denk dat dezelfde 
machtige geest die mijn man tot een totaal ander mens heeft gemaakt, nu 
ook mij beïnvloedt en zegent. 

'Nu wil ik voor tijd en eeuwigheid met mijn man en kinderen samen zijn 
in het celestiale koninkrijk. Ik wil graag een toegewijd lid zijn van de 
zustershulpvereniging, een goede moeder en een goede echtgenote die 
altijd steunt wat de priesterschapsdrager, mijn man, doet.' ('A Real Latter-
day Saint', Inspirational Missionary Stories [1976], samengesteld door Leon 
Hartshorn, blz. 30-31.) 

Door zelf te veranderen en zijn priesterschap te eren, heeft die man zijn 
vrouw geïnspireerd om een betere vrouw, moeder en dochter van God te 
willen zijn. 

• Welke invloed zal haar besluit om een rechtschapen leven te leiden, op 
haar man en kinderen hebben? Welke invloed kan onze rechtschapen 
levenswijze op onze man en kinderen hebben? Welke invloed zal dat 
op ons eeuwig leven hebben? 

Het priesterschap is nodig voor de verhoging van het gezin 
We moeten bepaalde dingen doen om onze verhoging te bereiken en bij 
onze Vader in de hemel te wonen. Met de hulp van het priesterschap 
kunnen we dat allemaal. 

President Brigham Young heeft gezegd: 'Er is al veel gezegd over de macht 
van de heiligen der laatste dagen. Zijn het de mensen die heiligen der 
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laatste dagen genoemd worden, of is het het priesterschap? Het is het 
priesterschap; en als zij overeenkomstig dat priesterschap leven, kunnen zij 
beginnen met hun werk hier (...) en voorbereid zijn op het ontvangen van 
heerlijkheid, onsterfelijkheid en eeuwig leven.' (Discourses ofBrigham 
Young, samengesteld door John A. Widtsoe [1954], blz. 131-132.) 

De Heer heeft ons geboden en evangeliebeginselen gegeven. Gehoorzaam-
heid daaraan is nodig voor verhoging van het gezin. Hoewel we sommige 
geboden zonder het priesterschap kunnen naleven, hangen de verordenin-
gen van verhoging samen met de macht van het priesterschap. De doop, de 
bevestiging, het tempelhuwelijk - allemaal zijn die afhankelijk van de 
macht van het priesterschap. Zonder die verordeningen kunnen we niet 
verhoogd worden. 

Sommigen voelen zich achtergesteld omdat hun man of hun vader geen lid 
zijn van de kerk of hun priesterschap niet eren. We behoren geduldig en 
liefdevol jegens hen te zijn. We moeten blijven bidden dat zij door de Geest 
van de Heer geraakt zullen worden. Intussen kunnen wij verordeningen 
verkrijgen door middel van andere rechtschapen priesterschapsdragers. 

'Onze hemelse Vader heeft de mensenkinderen duidelijk gemaakt dat we 
alleen onder de handen van degenen die goddelijk gezag bezitten, de 
macht kunnen verkrijgen om deel uit te maken van het celestiale konink-
rijk.' (George Albert Smith, Conference Report, april 1934, blz. 28.) 

• Lees Leer en Verbonden 132:19. Welke in deze tekst genoemde priester-
schapsverordening is nodig voor verhoging? Wat is verhoging? Hoe kan 
een gezin verhoogd worden? 

Verhoging is leven bij onze hemelse Vader in de hoogste graad van het 
celestiale koninkrijk. Een echtpaar dat een rechtschapen leven leidt, kan in 
de tempel verzegeld worden. Als zij kinderen krijgen, worden die deel van 
die gezinseenheid. Een gezin dat later lid wordt van de kerk en bewezen 
heeft verzegeling waardig te zijn, kan die verordening in de tempel verkrij-
gen. In beide gevallen is het van essentieel belang voor hun verhoging dat 
ze tot het einde toe volharden. (Learn of Me and Listen to My Words: Laurel 
Course A [1977], blz. 118.) 

Tot slot 
Door de herstelling van het priesterschap heeft onze hemelse Vader ons de 
macht gegeven om verhoging te verkrijgen. We behoren de verordeningen 
ter verzegeling te ontvangen en een rechtschapen leven te leiden. We 
behoren te leven voor de eeuwigheid, niet alleen voor het moment. We 
behoren ernaar te streven de priesterschapsverordeningen die tot verho-
ging leiden, waardig te zijn en te ontvangen. 

Opdracht 
Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 13 en 14, om meer over het priester-
schap te weten te komen. Spreek op een gezinsavond het belang van het 
priesterschap. 
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Aanvullende teksten 
• Leer en Verbonden 13 (ordening van Joseph Smith en Oliver 

Cowdery tot het Aaronisch priesterschap) 

• Leer en Verbonden 131:1-3 (het nieuw en eeuwig verbond) 

• Leer en Verbonden 132:18-20 (het eeuwig huwelijk) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 13, 'Het priesterschap', en 
hoofdstuk 14, 'Priesterschapsorganisatie'. 

2. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 

81 



PRIESTERSCHAPS-
VERORDENINGEN 

L e s 12 

Het doel van deze les is ons in te laten zien hoe de priesterschapsverorde-
ningen ons gezin tot zegen zijn. 

Priesterschapsverordeningen 
Priesterschapsverordeningen zijn bijzondere handelingen die priester-
schapsdragers mogen verrichten om de kinderen van de Heer tot zegen te 
zijn. Mannen die de gedragsnormen naleven en het priesterschap dragen, 
mogen die verordeningen verrichten voor hun gezinsleden en anderen. 

Sommige priesterschapsverordeningen zijn van essentieel belang voor ons 
heil en onze verhoging. Dat zijn de doop, de gave van de Heilige Geest 
en de begiftiging en verzegelingen in de tempel. Andere verordeningen, 
zoals zalvingen tot genezing van zieken of zegens tot troost en leiding 
voor wie eenzaam zijn, worden door de priesterschap verricht om ons tot 
steun te zijn. 

• Laat de poster met de volgende opsomming aan priesterschapsverorde-
ningen of wijs op de tekst op het bord: 

1. Doop 

2. Verlening van de gave van de Heilige Geest; ook wel 
bevestiging genoemd 

3. Verlening van het priesterschap (voor mannelijke leden) 

4. Begiftiging in de tempel 

5. Tempelhuwelijk en de verzegeling voor tijd en 
eeuwigheid 

6. Avondmaal 

7. Zegenen en de naamgeving van kinderen 

8. Zalvingen 

9. Bijzondere zegens 

10. Patriarchale zegen 
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12-a. Een priesterschapsdrager verricht de verordening van de doop. 
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12-b. Een nieuw lid wordt door twee ouderlingen bevestigd als lid van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 
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• Toon de platen 12-a: Een priesterschapsdrager verricht de verordening 
van de doop; 12-b: Een nieuw lid wordt door twee ouderlingen 
bevestigd als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen; 12-c: Een vader die dat waardig is, geeft zijn kind een 
naam en een zegen; 12-d: Zalving van zieken. Bespreek het doel van elke 
verordening. (Zie 'Priesterschapsverordeningen en -zegens' in Leidraad 
voor het gezin [31180 120].) 

• Welke verordeningen hebben u en uw huisgenoten ontvangen? 

Zegeningen van de priesterschapsverordeningen 
De priesterschapsverordeningen zijn ons leven op vele manieren tot zegen. 
In aanvulling op de verordeningen die noodzakelijk zijn voor ons heil, 
noemde bisschop H. Burke Peterson er een aantal dat ons leven op andere 
manieren tot zegen kan zijn: 'Als wij ernaar leven, kan onze hemelse Vader 
ons de macht geven om vrede te brengen in een gezin dat narigheid onder-
vindt. We kunnen macht verkrijgen om kleine kinderen te zegenen en te 
troosten, waardoor hun huilen tot bedaren komt en ze in de vroege ochten-
duren in slaap vallen. We kunnen de macht verkrijgen om (...) een vrouw 
die overstuur is, te kalmeren. We kunnen de macht ontvangen om leiding 
te geven aan een puber die zijn koers niet kan vinden. We kunnen de macht 
ontvangen om een dochter een zegen te geven voor haar eerste afspraakje, 
of voor haar tempelhuwelijk, of om een zoon te zegenen voordat hij op 
zending of naar school gaat. (...) We kunnen de macht krijgen om zieken te 
genezen en eenzamen te troosten.' (Ensign, mei 1976, blz. 33.) 

Als vrouw, moeder, dochter en zuster kunnen we onze man, vader, broer 
of huisonderwijzer om zo'n zegen vragen. 

• Vraag de zusters aan mannen te denken op wie zij een beroep kunnen 
doen als zijn een priesterschapszegen nodig hebben. 

Zuster Kyuln Lee uit Korea heeft thuis de troost van een priesterschaps-
zegen ondervonden. Zij heeft het volgende verhaal verteld: 

'Het gebeurde ongeveer zeven jaar geleden, toen (...) mijn man, die lid was 
van het presidium van het district Korea, bijna elk weekend lange afstan-
den moest afleggen om zijn taken voor de kerk te vervullen, en mij en mijn 
dochter, Po Hee, achterliet. Dat bewuste weekend had hij 's zaterdags de 
435 kilometer naar Pusan afgelegd (zeven uur heen, en zeven uur terug) en 
's zondags keerde hij terug (...) naar de gemeente Seoul-Oost. Het was ver-
moeiend, en ik had medelijden met hem. 

'Po Hee was zaterdag en zondag gewoon gezond, en hoewel ze tijdens de 
avondmaalsdienst een beetje luidruchtig was, dronk ze toen we thuis 
kwamen haar flesje leeg en ging ze slapen. Om ongeveer half tien 's avonds 
begon ze te huilen. Ze huilde harder dan normaal, en toen ik haar oppakte, 
ontdekte ik dat ze hoge koorts had. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik 
kwam erachter dat het enige ziekenhuis in de buurt die dag gesloten was. 
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Ze bleef een poos huilen, en toen mijn man eindelijk thuiskwam, begon ik 
ook te huilen. 

'Mijn man omhelsde de baby en mij samen en vroeg wat er aan de hand 
was. Po Hee zag er slecht uit. Toen ik hem vertelde wat er mis was, deed hij 
zijn jas uit, zette zijn tas neer en pakte zijn gewijde olie. Toen zalfde hij onze 
dochter. Ik herinner me niet meer wat hij allemaal zei, maar na de officiële 
woorden van de zalving, vervolgde hij: "Hemelse Vader, ik ben dankbaar 
voor het leven, voor mijn vrouw en onze baby. Ik ben dankbaar voor dit 
herstelde evangelie en de mogelijkheid om te dienen. U heeft me voor 
kerkzaken naar Pusan en de gemeente Seoul-Oost gestuurd. Ik heb gisteren 
en vandaag de taak vervuld die U mij gegeven heeft, en nu is mijn baby 
heel ziek. U heeft me steeds geholpen. Help me alstublieft ook vandaag." 

'Nog voordat hij het gebed beëindigd had, was de baby in slaap gevallen, 
en toen ik opkeek, had mijn man tranen in zijn ogen. 

'Ons dochtertje zit nu in de tweede klas en ze is gezond en gelukkig.' ('Our 
Baby, My Husband, and the Priesthood', Ensign, augustus 1975, blz. 65.) 

Alle gezinsleden kunnen een speciale priesterschapszegen krijgen. Een 
kind dat worstelt met een probleem kan om een zegen vragen. Een echtge-
note of een alleenstaande vrouw die troost of leiding nodig heeft, kan ook 
zo'n zegen vragen. We moeten er echter wel aan denken dat we vaak een 
beproeving krijgen om ervaring op te doen. We moeten die zoveel mogelijk 
zelf oplossen. Als we extra hulp nodig hebben, kunnen we ons tot een 
priesterschapsdrager wenden - onze echtgenoot, huisonderwijzer of een 
andere priesterschapsleider - en een bijzondere zegen vragen. 

• Vraag de zusters of ze kunnen vertellen welke zegeningen zij door 
priesterschapsverordeningen ontvangen hebben. 

Gods wil aanvaarden 
Als we een priesterschapsverordening hebben ontvangen, worden we mis-
schien niet direct gezegend met datgene wat we willen. Soms krijgen we 
die zegeningen niet omdat we niet genoeg geloof in de Heer hebben. Mis-
schien hebben we niet alle geboden onderhouden. We hebben wellicht om 
zegeningen gevraagd waar we nog niet goed op zijn voorbereid. 

We kunnen niet verwachten dat we van alle beproevingen in ons leven 
verlost zullen worden. Door sommige problemen worden we nederig, 
geduldig of krijgen we meer begrip. Door andere leren we lijden verdra-
gen. President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat we soms problemen 
willen uitbannen omdat we niet begrijpen waarom we ze hebben. Als elk 
zelfzuchtig of onverstandig gebed verhoord werd, zou er weinig of geen 
lijden, verdriet, teleurstelling of zelfs dood zijn. Maar zonder deze ervarin-
gen zou er ook geen vreugde, succes, opstanding, geen eeuwig leven, geen 
goddelijkheid zijn. President Kimball heeft gezegd: 'Als we de sterfelijkheid 
zouden beschouwen als het totaal van ons bestaan, zouden pijn, verdriet, 
mislukking en een kort leven een ramp betekenen. Maar als we het leven 
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beschouwen als een eeuwige zaak die reikt vanaf het voorsterfelijk bestaan 
tot in de eeuwige toekomst na de dood, kunnen alle gebeurtenissen in het 
juiste perspectief geplaatst worden.' (Zie Faith Precedes the Miracle [1972], 
blz. 97-99.) 

Zuster Edna O. F. Shaw heeft deze les geleerd door de volgende 
gebeurtenis: 

'Onze dierbare oudste dochter, Carol Jean, was ziek geworden en had 
gezwollen lymfeklieren. We brachten haar naar de dokter en hij stuurde 
ons naar Salt Lake City voor onderzoek. We kregen te horen dat ze een 
maagtumor had. Ze was zo ziek dat ze geen voedsel binnen kon houden. 
We namen haar mee naar huis, maar ze was zo ziek dat we haar weer naar 
het ziekenhuis moesten brengen. Toen vertelde men ons dat ze een vorm 
van leukemie had. 

'Nog nooit van mijn leven heb ik zo intens gebeden. Ik kon niet geloven dat 
dit ons overkwam. De ouderlingen gaven haar in het ziekenhuis diverse 
keren een zalving. Maar ondanks alles wat we probeerden, stierf ze. 

'Ik gaf mezelf de schuld; ik dacht dat ik (...) niet genoeg geloof had gehad 
om haar in leven te houden. Toen begon ik er de Schriften op na te slaan. 
Tijdens het lezen kwam ik in de Leer en Verbonden diverse teksten tegen 
waardoor ik het ging begrijpen.' ('If Appointed unto Death', Ensign, 
december 1972, blz. 32.) 

• Lees Leer en Verbonden 42:44,46,48. Waarom zullen niet alle zieken 
genezen? 

Niet alle priesterschapszegens worden vervuld op het moment dat wij 
dat willen. Een vrouw kwam bij bisschop Vaughn J. Featherstone toen hij 
lid was van de presiderende bisschap. Ze klaagde dat veel van de priester-
schapszegens die ze gekregen had, niet in vervulling waren gegaan. Ze 
had nog steeds een zwakke gezondheid en ze had nog steeds geen kind 
kunnen krijgen. Bisschop Featherstone kreeg de inspiratie om tegen haar 
te zeggen dat ze de Heer een tijdslimiet had gesteld. Omdat die zegens na 
vijf jaar huwelijk nog niet in vervulling waren gegaan, was ze gedesillusio-
neerd geraakt. Hij zei tegen haar: 'Maar ik beloof u dat die beloften van 
rechtschapen priesterschapsdragers in vervulling zullen gaan, zo zeker als 
er een God in de hemel is.' De juiste tijd voor de vervulling van de zegenin-
gen was niet aangebroken. We moeten op de Heer vertrouwen. (Zie 'Acres 
of Diamonds', Speeches of the Year, 1974 [1975], blz. 346-349.) 

Tot slot 
Door de priesterschapsverordeningen kunnen we heil en verhoging ver-
krijgen. We kunnen leiding en troost ontvangen, beschermd worden voor 
gevaar, en genezen worden van ziekten. We moeten ons voorbereiden op 
het ontvangen van die verordeningen. 
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Opdracht 
Bespreek thuis welke priesterschapsverordeningen u kunt ontvangen. 
Bereid u voor op het ontvangen van die verordeningen. 

Aanvullende tekst 
• 3 Nephi 17 (de Heiland geneest de zieken en zegent kleine kinderen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 14, 'Priesterschapsorganisatie', 
Leidraad voor de priesterschapsleider en Leidraad voor het gezin. 

2. Maak de poster die in de les staat aangegeven of schrijf de informatie 
op het bord. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten die 
u geschikt acht, voor te lezen. 
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DE VROUW EN HET 
PRIESTERSCHAP 

L e s 13 

Het doel van deze les is ons duidelijk te maken hoe het priesterschap ons 
als vrouw tot zegen kan zijn. 

Het priesterschap komt alle kerkleden ten goede 
'[Het priesterschap] is (...) de macht van God die aan de man gegeven is, 
waardoor hij op aarde kan handelen voor het heil van de mensheid' 
(Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5de uitgave [1939], blz. 139.) De Heer heeft 
mannen als belangrijkste taak gegeven om de zaken van de kerk en het 
gezin te behartigen. Op hun beurt behoren zij die heilige macht te gebrui-
ken om alle leden van de kerk tot zegen te zijn en te zorgen dat die macht 
iedereen ten goede komt - mannen, vrouwen en kinderen. President 
Brigham Young heeft gezegd: 

'Het priesterschap behoort zo te worden aangewend dat het de hele mense-
lijke familie ten goede komt, om er zowel mannen als vrouwen en kinderen 
mee op te bouwen. Er bestaat in de ware kerk van Christus echt geen 
bevoorrechte klasse of sekse. (...) De mannen behoren hun werk te doen en 
hun macht aan te wenden ten behoeve van alle leden van de kerk. (. . .) 

'Zo is het ook met de vrouwen: haar bijzondere gaven behoren te worden 
aangewend ten behoeve van de opbouw van het volk.' (Geciteerd door 
John A. Widtsoe, samensteller van Priesthood and Church Government, 
herziene uitgave [1954], blz. 92-93.) j 

Man en vrouw hebben thuis en in de kerk verschillende, maar even belang-
rijke taken. De macht van het priesterschap kan iedereen tot steun zijn bij 
het vervullen van die taken zodat die iedereen ten goede komen. 

Omdat de macht van het priesterschap in deze tijd op aarde is, staan grote 
zegeningen ter beschikking tot alle leden van de kerk die dat waardig zijn, 
of zij nu oud of jong, man of vrouw, alleenstaand of getrouwd zijn. 

• Wat kunnen alleenstaande vrouwen doen om het priesterschap te 
respecteren? 

Veel voorrechten en zegeningen van het priesterschap worden in les 12, 
'Priesterschapsveror deningen' behandeld. 
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Ouderling John A. Widtsoe heeft uitgelegd welke hulp ons nog meer door 
het priesterschap ter beschikking staat: 

'Mannen hebben niet meer recht dan vrouwen op de zegeningen die voort-
vloeien uit het priesterschap en die met het bezit ervan gepaard gaan. (...) 

'De man draagt het priesterschap, voldoet aan de plichten van de priester 
in de kerk, maar zijn vrouw deelt met hem in elk ander voorrecht dat aan 
het priesterschap ontleend wordt. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de 
tempel. De tempelverordeningen zijn duidelijk priesterschapsverordenin-
gen, maar staan ook allemaal ter beschikking van de vrouw, en de hoogste 
zegeningen van de tempel worden alleen aan man en vrouw samen 
geschonken.' (Priesthood and Church Government [1965], blz. 83.) 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd hoe man en vrouw samen-
gaan in het priesterschap: 'In de ware patriarchale orde draagt de man het 
priesterschap en is hij het hoofd van het gezin, (...) maar alleen kan hij hier 
geen volheid van vreugde, en in het hiernamaals geen volmaakte eeuwige 
beloning verkrijgen. De vrouw staat aan zijn zijde als mede-erfgename van 
de volheid van alle dingen. De verhoging en het eeuwig nakomelingschap 
zijn zowel haar deel als het zijne. (LV 131:1-4.) Godschap is niet alleen voor 
de man; het is voor man en vrouw samen. (LV 132:19-20.)' (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2de uitgave [1966], blz. 844.) 

• Welke zegeningen zijn u door het priesterschap ten deel gevallen? 

Elk lid behoort het priesterschap te respecteren en de dragers ervan 
te steunen 
Zoals iedereen in de kerk profijt heeft van het priesterschap, zo heeft ook 
iedereen de verantwoordelijkheid het priesterschap te respecteren en te 
steunen. Priesterschapsdragers worden er voortdurend aan herinnerd 
'dat de rechten van het priesterschap onafscheidelijk met de machten des 
hemels zijn verbonden, en dat de machten des hemels niet bestuurd noch 
aangewend kunnen worden, dan alleen volgens de grondbeginselen der 
gerechtigheid' (LV 121:36). Zo wordt vrouwen aangeraden het priester-
schap te respecteren, dankbaar te zijn voor de macht ervan en respect te 
tonen voor degenen die het dragen. We hebben ook de taak de priester-
schap te steunen. Steunen betekent: 'zijn kracht vinden in, gesterkt worden 
door, staande gehouden worden door' (Van Dale, groot woordenboek der 
Nederlandse taal, dertiende herziene uitgave, blz. 3245). 

Een aantal manieren waarop we het priesterschap kunnen respecteren en 
de dragers ervan steunen, vinden we in de volgende teksten: 

• Laat een poster zien met de volgende opsomming of wijs op de informa-
tie op het bord. Laat de zusters, terwijl er een tekst wordt voorgelezen, 
letten op aanwijzingen hoe zij het priesterschap kunnen respecteren. Zet 
naast elke tekst de aanwijzing die daarin gegeven wordt. 
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Leer en Verbonden 

19:23: leren, luisteren, leergierig zijn 

20:33: oplettend zijn, altijd bidden 

58:26-27: ijverig werkzaam zijn voor een goede zaak 

64:33-34: niet moe worden om goed te doen 

De relatie van de vrouw tot de priesterschap in het gezin 
Het is de taak van de man om thuis te presideren en leiding te geven. In 
een lesboek voor de Melchizedekse priesterschap wordt uitgelegd: 

'In het perspectief van het evangelie houdt "leiderschap" niet het recht in 
om voor te schrijven, te gebieden of bevelen te geven. Integendeel. Het 
betekent leiding geven, beschermen, de weg wijzen, het voorbeeld geven, 
zorg dragen, inspireren en een verlangen wekken om te steunen en na te 
volgen. De man moet letterlijk de weg wijzen.' (The Savior, the Priesthood 
and You [Gids bij de individuele studie: Melchizedekse priesterschap], 
[1973-1974], blz. 172.) 

Hoewel de vader de leider thuis is, is zijn vrouw 'zijn belangrijkste com-
pagnon, partner en raadgeefster '(Leidraad voor het gezin [1999], blz. 2) Een 
man en vrouw moeten samenwerken om het gezin te sterken en hun 
kinderen in de beginselen van het evangelie te onderwijzen. Door haar 
rol als raadgeefster van haar man positief in te vullen, kan een vrouw de 
positie van haar man als gezinshoofd kracht bijzetten en aanzetten tot 
meer eenheid in het gezin. 

We respecteren het priesterschap ook als we onze echtgenoot met de zacht-
moedigheid, vriendelijkheid en liefde bejegenen die zij als priesterschaps-
drager behoren te hanteren. De profeet Joseph Smith heeft de zustershulp-
vereniging aangeraden: 'Leer de vrouwen hoe zij zich ten opzichte van 
hun echtgenoot moeten opstellen, om ze te bejegenen met mildheid en 
genegenheid. Als een man onder zorgen gebukt gaat, als hij het moeilijk 
heeft, zal dat, als hij verwelkomd wordt met een glimlach in plaats van met 
ruzie of gemopper - als hij mildheid ondervindt, hem rust geven en zijn 
gevoelens verzachten; als hij bijna wanhopig wordt, heeft hij vertroosting 
en genegenheid nodig.' (History of the Church, deel 4, blz. 606-607.) 

Vertrouwen en eenheid vinden we in een gezin waar zowel man als vrouw 
serieus het belang en het geluk van de ander op het oog hebben. Met zo'n 
achtergrond zullen beiden vreugde beleven aan hun relatie en zullen 
beiden de mogelijkheid hebben om zich waar te maken. 

In een openbaring aan Emma Smith, de vrouw van de profeet Joseph, 
wordt de rol van de vrouw en haar relatie tot het priesterschap uiteengezet. 
De Heer zei tegen haar: 
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'Gij zijt een uitverkoren vrouwe, die Ik heb geroepen. (...) 

'En het ambt van uw roeping zal zijn ter vertroosting van mijn dienst-
knecht Joseph Smith jr., uw echtgenoot, in zijn bezoekingen, met ver-
troostende woorden. (...) 

'Blijf in de geest der zachtmoedigheid en hoed u voor hoogmoed. Laat uw 
ziel welgevallen hebben in uw echtgenoot, en in de heerlijkheid, die over 
hem zal komen. 
'Onderhoud voortdurend mijn geboden, en gij zult een kroon van gerech-
tigheid ontvangen' (LV 25:3, 5,14-15). 

• Welke aanwijzingen kreeg Emma met betrekking tot haar echtgenoot? 
Welke zegeningen ontvangen wij als we die aanwijzingen ook in deze 
tijd opvolgen? 

Steun aan de priesterschapsdragers thuis 
Als vrouwen in de kerk hebben we veel invloed op de priesterschapsdra-
gers thuis. We kunnen onze man, vader, broers en zoons steunen en aan-
moedigen hun priesterschapsplichten na te komen. Als we een zegen 
vragen en die zegen respecteren, laten we zien dat we de priesterschap 
steunen. We kunnen priesterschapsdragers in ons gezin ook versterken 
door voor hen te bidden. De profeet Joseph Smith heeft de vrouwen van de 
kerk aangeraden om 'in hun echtgenoot te geloven, voor hen te bidden, en 
vertrouwen in hen te hebben; (...) dat we hen met onze gebeden behoren 
te versterken en te steunen.' (History of the Church, deel 4, blz. 604-605.) 

We moeten voortdurend ons karakter vervolmaken en onze taken vervul-
len. Het kan ook nodig zijn dat we de priesterschapdragers bij ons thuis 
aansporen en er vriendelijk aan herinneren dat ze hun roepingen in het 
priesterschap eer aan moeten doen en groot moeten maken. Jongevrouwen 
en moeders kunnen veel doen om jongemannen aan te moedigen hun ver-
gaderingen bij te wonen en zich op een zending voor te bereiden. Ouder-
ling David B. Haight heeft gezegd: 'Jullie ,jongevrouwen hebben grote 
invloed op het gedrag van de jongemannen. (...) Jullie invloed op jonge-
mannen is belangrijk. Jullie kunnen ze aanmoedigen om de normen van de 
kerk na te leven, en zich goed te kleden en te gedragen.' (Ensign, november 
1977, blz. 56-57.) 

Als een vrouw een positieve instelling heeft ten opzichte van de taken die 
haar man in de kerk heeft, wordt het voor hem gemakkelijker om die taken 
te vervullen. Door haar instelling brengt ze ook op hun kinderen over dat 
het een grote zegen is om thuis het priesterschap te hebben. 

• Hoe kan een vrouw haar dagelijkse bezigheden zo organiseren dat ze 
haar man beter kan steunen in zijn roepingen? 

De relatie van de vrouw tot de priesterschapsdragers in de kerk 
Zoals een rechtschapen vrouw veel positieve invloed kan uitoefenen door 
thuis de priesterschapsdragers te steunen, kan ze ook de kerk versterken 
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als ze de leiders in haar gemeente of wijk en in haar district of ring steunt. 
We steunen onze leiders als we bereidwillig roepingen in de kerk aan-
vaarden en die getrouw vervullen, in het besef dat een roeping van het 
priesterschap een roeping van de Heer is. We kunnen gehoor geven aan 
de raad van priesterschapsleiders - onze echtgenoot, onze huisonderwij-
zers, de bisschop of de gemeentepresident, ring- of districtsleiders en de 
algemene autoriteiten. We moeten ons verre houden van kritiek op 
priesterschapsleiders en dat ook onze kinderen bijbrengen. De priester-
schap steunen is meer dan alleen onze hand opsteken of zeggen dat de 
priesterschap steunen. Het betekent dat we leren, bidden, gehoorzamen 
en meehelpen aan een goede zaak. 

De Heer heeft priesterschapsleiders geregeld om, onder leiding van de 
Heer, de koers uit te stippelen die we moeten volgen. En het is onze taak 
om naar hun rechtvaardige raad te luisteren en er gehoor aan te geven 
alsof het van de Heer komt. 

'En wat zij [de priesterschapsleider] ook zullen spreken, wanneer zij door 
de Geest worden gedreven, zal (...) de wil des Heren [zijn], de zin des 
Heren, het woord des Heren en de kracht Gods tot zaligheid ' (LV 68:4). 

Toen Harold B. Lee president was van het Quorum der Twaalf, gaf hij alle 
kerkleden in verband met het steunen van priesterschapsleiders en in het 
bijzonder de profeet het volgende advies: 'Wij moeten leren acht te slaan 
op de woorden en de geboden die de Heer zal geven door middel van zijn 
profeet, "zoals hij ze ontvangt, en in alle heiligheid voor Mij wandelen" (LV 
21:4-5). Daarbij zullen een aantal zaken zijn die geduld en geloof vergen. 
Misschien vindt u niet leuk wat van het gezag van de kerk komt. Het kan 
in tegenspraak zijn met uw politieke zienswijze. Het kan in tegenspraak 
zijn met uw maatschappelijke visie. Het kan uw sociale contacten enigszins 
verstoren. Maar als u naar die zaken luistert alsof ze uit de mond van de 
Heer zelf kwamen, met geduld en geloof, heeft u de belofte dat "de poorten 
der hel u niet [zullen] overweldigen; ja, [dat] de Here God de machten der 
duisternis voor u [zal] verspreiden (...) en voor de heerlijkheid zijns naams 
doen schudden'" LV 21:6)'. (Conference Report, oktober 1970, blz. 152.) 

Tot slot 
De priesterschap is een grote zegen van God aan al zijn kinderen. Alle 
leden van de kerk behoren de priesterschap te respecteren en thuis en in 
de kerk christelijke eigenschappen in relatie tot elkaar te ontwikkelen. 
Vrouwen die zich deze eigenschappen eigen maken, kunnen de priester-
schapsdragers sterken en hun gezin en de kerk tot zegen zijn. Het geluk en 
de invloed van vrouwen zal toenemen naargelang zij hun priesterschaps-
leiders respecteren en volgen. 

Opdracht 
Gebruik deze les om meer begrip te krijgen van de rol van de priesterschap 
in uw gezin. 
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Aanvullende teksten 
• 1 Korintiërs 11:3, 8-12 (de relatie tussen man en vrouw) 

• Kolossenzen 3:18-24 (houd van elkaar) 

• 1 Petrus 3:5-7 (respecteer elkaar) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Neem les 12 'Priesterschapsverordeningen' in dit lesboek door. 

2. Maak de poster die in de les staat aangegeven of schrijf de informatie 
op het bord. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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DE VROUW IN DE 
KERK 

L e s 14 

Het doel van deze les is te leren wat de taken en de zegeningen zijn van 
vrouwen in de kerk - of ze nu getrouwd zijn, weduwe of alleenstaand; of 
ze nu wel of geen kinderen hebben. 

De rol van de vrouw 
President Brigham Young heeft de rol van de vrouw als volgt uitgelegd: 

'Eén ding is heel waar en wij geloven daarin, en dat is dat een vrouw de 
glorie van de man is. (...) 

'(...) Als ik bedenk welke plichten en taken op de schouders van onze 
moeders en zusters rusten en hoeveel invloed zij hebben, beschouw ik hen 
als de belangrijkste reden en de kern van ons bestaan hier. Het is waar dat 
de man er eerst was. (...) Maar toen moeder Eva kwam, had ze een 
prachtige invloed op [vader Adam]. (...) 

'[Zusters,] wij hebben uw invloed en kracht nodig om te helpen bij de 
opbouw van [het] koninkrijk.' (Discourses of Brigham Young, samengesteld 
door John A. Widtsoe [1954], blz. 199.) 

Taken van de vrouw in de kerk en haar zegeningen 
Als lid van de kerk begrijpen we wat voor een ideaal partnerschap man en 
vrouw vormen. 'Als u nieuwe zusters vraagt wat voor hen de grootste ver-
andering was toen ze lid werden van kerk, antwoorden ze dat ze een 
nieuwe kijk gekregen hebben op hun gezin, man en kinderen. In sommige 
gevallen hebben ze moeite gehad om hun instelling te veranderen, maar ze 
zeggen allemaal met nadruk hoe belangrijk het is elkaar te leren respecte-
ren en de man te steunen als de patriarch van het gezin.' (Anna Lindback, 
geciteerd door Carol Larsen in 'The Gospel Counterculture', Ensign, maart 
1977, blz. 26.) 

Een vrouw die lid is van deze kerk kan, of haar man nu lid is of niet, 
volledig actief of niet, een metgezellin en een hulp voor hem zijn. 

President N. Eldon Tanner heeft gezegd: 'Vrouwen, u bent een grote kracht 
en steun voor de man in uw leven, en hij heeft uw hulp soms het meest 
nodig als hij die het minst verdient. Een man heeft geen grotere stimulans, 
geen grotere hoop, geen grotere kracht dan wanner hij weet (...) dat zijn 
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vrouw vertrouwen in hem heeft en van hem houdt.' (Ensign, januari 1974, 
blz. 8.) 

• Hoe kunnen we onze echtgenoot duidelijk maken dat we van hem 
houden en vertrouwen in hem hebben? Waarom moeten we dat onze 
echtgenoot zelfs ook duidelijk maken als we vinden dat hij dat het 
minst verdient? 

Als vrouw in de kerk behoren we ons man te steunen in zijn kerkroeping. 
Als men overweegt een man voor een nieuw ambt in het priesterschap of 
een nieuwe functie te roepen, besproken of de vrouw de gedragsnormen 
naleeft. Zij moet in staat zijn om hem haar volledige steun te geven. Haar 
hart moet niet gericht zijn op de dingen van deze wereld, maar op de 
dingen van het eeuwige leven. Dan zal ze in staat zijn haar man terzijde te 
staan en hem te steunen. (Zie les 13 'Vrouwen en het priesterschap' in dit 
lesboek voor manieren om priesterschapsdragers te steunen.) 

Sommigen van ons zijn getrouwd met een niet-lid of een minder-actief lid. 
We kunnen ontmoedigd raken als onze echtgenoot niet actief wordt in de 
kerk. Er kan een wonder voor nodig zijn, maar een vrouw die geduld en 
geloof oefent, maakt zo'n wonder op een bepaald moment mee. Sommige 
mannen kunnen er jaren over doen om actief te worden, maar toch moeten 
we blijven bidden en thuis de leringen van het evangelie naleven. 

We kunnen onze echtgenoot er bijvoorbeeld toe aanzetten actiever te 
worden door op de gezinsavond een activiteit voor het hele gezin te orga-
niseren. We kunnen de kinderen helpen met de voorbereiding van evange-
lieverhalen, die aan het hele gezin laten vertellen en onze echtgenoot 
vragen om mee te luisteren. Langzamerhand kunnen we ze aanmoedigen 
om de gezinsavond te leiden en later ook les te geven. Veel mannen voelen 
zich veel meer op hun gemak tijdens een gezinsavond dan in een formele 
bijeenkomst in de kerk. Als ze eenmaal gewend zijn om thuis een kerk-
activiteit te doen, zullen ze ook gemakkelijker naar de kerk gaan. 

'Marilyz de Dolder uit de wijk LaPlata 2 is sinds haar negende lid van de 
kerk. Ze is altijd actief geweest en heeft veel functies in de kerk vervuld. Ze 
trouwde met een voortreffelijke jongeman, die geen lid van de kerk was, 
maar zij bad om wijsheid om alle raad en leringen van het evangelie thuis 
toe te passen. Ze zegt daarover: "Je moet evenwicht zien te vinden." Ze 
wijdde zich met belangstelling en liefde aan haar gezin. Na de kerkdien-
sten bleef ze niet gezellig napraten met haar vriendinnen, maar ging vlug 
naar huis om haar plichten te vervullen. 

'Haar man is nu twee jaar lid van de kerk en bisschop van de wijk La Plata 
2.' (Carol Larsen, 'The Gospel Counterculture', Ensign, maart 1977, blz. 27.) 

• Wat deed zuster de Dolder om haar man te steunen en actief in de kerk 
te blijven? 

Een vrouw kan haar man ook stimuleren om zijn rol als geestelijk leider te 
vervullen. 'Een vader, een nederig en bescheiden man, had moeite om 
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uiting te geven aan zijn liefde voor zijn gezin. Op aandringen van zijn 
vrouw begonnen ze gezinsgebed te houden, en dat was voor hem de gele-
genheid om te verwoorden wat er in zijn hart leefde. Voor hun dochter, 
die haar vaders manier van doen onterecht als onverschillig had gezien, 
was het een openbaring. Zijn gebeden waren eenvoudig en soms onhandig 
onder woorden gebracht, maar het ontroerde haar als ze hem hoorde 
bidden: "Zegen mijn lieve dochter dat zij mag doen wat goed is.'" (Ann H. 
Banks, 'The Extra Blessings of Family Prayer', Ensign, januari 1976, blz. 37.) 

• Hoe stimuleerde deze zuster haar man om thuis de rol van geestelijk 
leider op zich te nemen? Wat kunnen we nog meer doen om van onze 
echtgenoot een geestelijke leider te maken? 

Als vrouw in de kerk creëren we thuis een geestelijke sfeer door meer 
geduld te oefenen en opgewekt te zijn. We moeten werken aan goede 
gezinsverhoudingen. We moeten dagelijks geloof oefenen en het 
evangelie naleven. 

• Lees Romeinen 15:1-5. Waarom is geduldig zijn een onderdeel van 
onze rol als vrouw? 

Taken en zegeningen van de moeder in de kerk 
Getrouwde mannen en vrouwen die daartoe in staat zijn, hebben de taak 
Gods geestkinderen leven op aarde te schenken. Als we dat doen, vormen 
we een partnerschap met God. Wij geven zijn geestkinderen, onze geest-
broeders en -zusters, een lichaam. (Zie Spencer W. Kimball, The Miracle of 
Forgiveness, blz. 97.) 

• Toon plaat 14-a. Een moeder met haar gezin tijdens een dienst. 

• Laat een poster met de volgende opsomming zien of wijs op de informa-
tie op het bord. Laat elke tekst voorlezen en vraag de zusters te letten 
op de plichten van ouders die worden genoemd. Schrijf behalve de ver-
wijzing ook de genoemde plichten op. 

1. Mosiah 4:14-15: leer kinderen in de wegen van de 
waarheid en ingetogenheid te wandelen en elkaar 
te dienen en lief te hebben. 

2. Leer en Verbonden 20:70: zie erop toe dat kinderen 
de zegeningen van het priesterschap ontvangen. 

3. Leer en Verbonden 68:25-28: leer kinderen wat 
bekering, geloof de gave van de Heilige Geest, 
gebed en rechtschapenheid inhouden. 
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Er kan vrouwen geen grotere eer te beurt vallen dan mee te werken aan het 
goddelijke plan om geestkinderen ter wereld te brengen en ze te leren om 
'oprecht voor de Heer te wandelen'. Een vrouw zal veel bevrediging en 
vreugde ervaren door een verstandige moeder te zijn die de gedragsnor-
men naleeft en goede kinderen grootbrengt. Dat is een belangrijker bijdrage 
aan de mensheid dan welk andere carrière ook. (Zie N. Eldon Tanner, 
Ensign, januari 1974, blz. 10.) 

Omdat een vader gewoonlijk door zijn werk overdag niet thuis is, is hij 
misschien niet zo vaak als de moeder in de gelegenheid om hun kinderen 
te beïnvloeden. Een moeder lijkt meer invloed te hebben op het leven van 
de kinderen dan de vader. (Zie Heber J. Grant, Gospel Standards, samenge-
steld door G. Homer Durham [1941], blz. 152.) Daarom is het zo belangrijk 
dat moeders thuis blijven om zelf voor hun kinderen te zorgen. Ze moeten 
proberen de zorg niet aan anderen over te laten. Onze leiders hebben 
moeders gevraagd om alleen buitenshuis te gaan werken als dat absoluut 
noodzakelijk is. 

'Zelfs als de moeder buitenshuis moet gaan werken (...) behoort zij de zorg 
voor het gezin en vooral de opvoeding van de kinderen niet te verwaar-
lozen.' (Harold B. Lee, 'Maintain Your Place As a Woman', Ensign, februari 
1972, blz. 52.) 

Vrouwen die alleen komen te staan voor de opvoeding van hun kinderen, 
of die geen kinderen meer thuis hebben en door hun man zijn verlaten, 
hebben recht op bijzondere hulp van priesterschapsleiders. President 
Harold B. Lee heeft eens gezegd tegen een vrouw die met acht kinderen 
was achtergebleven: ' "U hoeft zich niet alleen te voelen omdat uw man er 
niet meer is. Houd een nauw contact met uw huisonderwijzers en met uw 
bisschop." En ze antwoordde me met een glimlach: "Broeder Lee, ik heb 
de beste huisonderwijzers die men maar kan hebben, en er is geen betere 
bisschop dan de onze. Er wordt voor ons gezorgd. We hebben een zorg-
zame vader die over ons waakt, en dat is de priesterschapsdrager die in 
ons leven is gekomen.'" (Ensign, februari 1972, blz. 53-54.) 

Sommige vrouwen zijn niet in staat om al hun kinderen groot te brengen, 
omdat hun kinderen jong sterven. De profeet Joseph Smith heeft gezegd 
dat die kinderen te rein en te liefelijk waren om op deze ontaarde wereld te 
leven. En hoewel we treuren omdat ze hier niet meer zijn, hebben we reden 
om blij te zijn omdat zij van het kwade verlost zijn. (Zie Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph Fielding Smith, [1976], blz. 
196-197.) Hij heeft ook gezegd dat degenen die sterven voordat ze acht 
zijn, in het celestiale koninkrijk komen (zie LV 137:10). De moeders van 
die kinderen zullen, als zij getrouw blijven, hen tijdens het duizendjarig 
rijk mogen grootbrengen. (Zie Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, vijfde 
druk [1939], blz. 455-456.) 

Sommige vrouwen kunnen geen kinderen krijgen. Kinderloze vrouwen 
vervullen vaak de rol van moeder door kinderen te adopteren of pleegkin-
deren te verzorgen. Vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, en alleen-
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staande vrouwen kunnen voldoening vinden door op verschillende manie-
ren met kinderen te werken of dingen te doen waarbij ze zichzelf kunnen 
geven in dienstbetoon aan anderen. Vrouwen die dergelijk werk doen, 
kunnen daar vreugde in vinden en bovendien geluk en een goede invloed 
in het leven van kinderen brengen, in het bijzonder bij degenen die het 
zonder de liefde van een moeder hebben moeten doen. 

President Brigham Young heeft troostende woorden gesproken tot de kin-
derloze vrouwen die hun verbonden trouw waren gebleven: 'Veel zusters 
hebben verdriet omdat zij niet met nakomelingen gezegend zijn. U zult de 
tijd meemaken waarin u miljoenen kinderen om u heen heeft. Als u trouw 
bent aan uw verbonden, zult u moeder van een heel volk worden. (...) 
Wees getrouw, en als u nu niet met kinderen gezegend bent, zal dat hierna 
gebeuren.' (Deseret News [Weekly], 28 november 1860, blz. 306.) 

• Hoe kan deze unieke leer van de kerk een troost voor kinderloze en 
rouwende vrouwen? Hoe kan die geopenbaarde waarheid ons de 
moed geven om een rechtschapen leven te leiden? 

De taak van de alleenstaande vrouw 
• Toon plaat 14-b: Een jongevrouw studeert om zich op toekomstige 

roepingen voor te bereiden. 

Alle vrouwen, wel of niet getrouwd, hebben belangrijke plichten en taken 
in dit leven. Een meisje of een jonge vrouw heeft vele mogelijkheden in 
haar jeugd om zich voor te bereiden op haar toekomstige roeping als echt-
genote en moeder. Van haar moeder, op school en tijdens de huiselijk-
levenlessen in de kerk kan ze zaken op huishoudelijk gebied leren. Zij kan 
zich ontwikkelen door een opleiding te volgen. Ze moet zich erop voorbe-
reiden om eens haar kinderen te vormen. Zij behoort voor haar vriendin-
nen, al of geen lid van de kerk, een voorbeeld te zijn door zichzelf zuiver 
en rein te houden. 

• Hoe kunt u zich, als u jong en ongetrouwd bent, voorbereiden op uw 
taak als vrouw en moeder? Waarom is het belangrijk dat we ons al jong 
geestelijk ontwikkelen? 

• Toon plaat 14-c: Een vrouw geeft les aan kinderen. 

Sommige vrouwen zullen misschien pas op latere leeftijd trouwen. Sommi-
gen blijven misschien hun hele leven ongetrouwd als ze geen goede 
partner kunnen vinden. Die vrouwen hebben de belofte dat ze in het leven 
na de dood een goede echtgenoot en kinderen zullen krijgen. Geen enkele 
zegening die ons op aarde ter beschikking staat, zal hun onthouden 
worden. 

President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Jullie, jonge vrouwen die al wat 
ouder zijn en nog niet op een huwelijksaanzoek zijn ingegaan, zullen te 
zijner tijd door de Heer beloond worden, en er zal jullie geen enkele zege-
ning ontzegd worden. Bereid je daarom voor om naar het huis van de Heer 
te gaan en heb geloof in dat heilige beginsel van een eeuwig, celestiaal 
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huwelijk, ook als het voorrecht van een huwelijk je niet in deze sterfelijk-
heid ten deel valt. Je bent niet verplicht om, uit angst dat je de zegeningen 
niet zult ontvangen, op een aanzoek in te gaan van iemand die jou niet 
waardig is.' (Ye are the Light of the World, [1974], blz. 308.) 

• Hoe kan die belofte troost en zekerheid schenken aan ongetrouwde 
vrouwen? 

Een alleenstaande vrouw bracht haar gevoelens als volgt onder woorden: 

'Er staat alleenstaande leden een groot aantal unieke zegeningen en 
mogelijkheden ter beschikking. (...) 

'Omdat we zo graag willen trouwen, zien we zo gemakkelijk de vele 
unieke mogelijkheden over het hoofd om ons voor te bereiden, niet alleen 
op een huwelijk, maar ook op eeuwige verhoging. 

'Als alleenstaande [vrouw] in de kerk heb ik vaak ongeduldig gewacht 
op het tempelhuwelijk dat mij in mijn patriarchale zegen beloofd is. Maar 
(...) ik ben me steeds meer bewust geworden van de bijzondere zegenin-
gen die je als getrouw, alleenstaand lid ontvangt, en ik ben daar heel 
dankbaar voor. 

'Wij hebben tijd en het voorrecht om die tijd te besteden zoals we zelf 
willen. Maar we moeten ook rekenschap afleggen voor de manier waarop 
we dat kostbare geschenk gebruiken. Als alleenstaande lid van de kerk 
kunnen we ons [beklagen] over ons lot, of we kunnen deze tijd gebruiken 
als een periode van actief, creatief afwachten. Ik ben er vast van overtuigd 
dat het, zowel voor ons geluk nu en later, als voor onze eeuwige vooruit-
gang, heel belangrijk is hoe wij deze tijd besteden. 

'Allereerst moeten we ons afvragen wat voor werk we gaan doen. (...) 
Sommige vrouwen vinden veel voldoening in een veeleisende carrière. (...) 
Door gebed en priesterschapszegens heb ik (...) de vertroostende en 
geruststellende zekerheid gekregen dat de carrière waaraan ik nu werk, 
de goedkeuring van de Heer heeft. (...) 

'Ik moet '[echter] bekennen dat ik de meeste en duurzaamste vreugde 
ontleen (...) aan stille, anonieme vormen van dienstbetoon. (...) Het is zo 
gemakkelijk ons zoveel zorgen te maken over onze eigen behoeften en 
problemen dat we geestelijk doof worden voor de tranen en het verdriet 
om ons heen. (...) 

'We zullen nooit meer zoveel tijd hebben als nu. We hebben de tijd om 
cursussen te volgen, om heel belezen te worden als we maar op zoek gaan 
naar de beste boeken, (...) om een verscheidenheid aan talenten en interes-
sen te ontwikkelen, (...) om aan onze genealogie te beginnen. (...) 
[Daardoor zou ] de hele familie betrokken kunnen worden bij (...) het 
zoeken naar [onze familie]gegevens. (...) 
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'We moeten niet onderschatten hoeveel bevrediging het geeft als we regel-
matig en ijverig in de kerk bezig zijn. Ik (...) vind heel veel vreugde in mijn 
taak als zondagsschoolleerkracht. (...) 

'We hebben tijd om te werken aan een goede lichamelijke conditie. (...) 
Regelmatig trainen zal de geest en ons gevoelsleven verheffen en het is 
goed voor ons lichaam. 

'We hebben tijd voor contacten met gezinnen in onze wijk of gemeente, om 
vriendschap te sluiten met jongere kinderen. Ik ben uitgenodigd [voor veel 
activiteiten van jonge kinderen] (en kijk er ook naar uit). (...) Door ons 
eigen voorbeeld kunnen we ze zonder iets te zeggen aansporen om de 
evangeliebeginselen na te leven. 

'We hebben ruim tijd om bezig te zijn met onze Vader in de hemel. Ik kan 
niet genoeg zeggen hoe groot de invloed van vasten en aanhoudend gebed 
in mijn leven is geweest. (...) Ik heb een onwankelbaar getuigenis gekregen 
van de bijzondere liefde en zorg van de Heer voor mijn welzijn. 

'(...) In moeilijke momenten zijn er liefdevolle handen om ons op te heffen, 
te sterken en te helpen. Kijk maar om u heen. Ik beloof u dat ze er zijn. 

'En ik heb ontdekt dat, als ik erg ontmoedigd ben, (...) er een goed middel 
is om neerslachtigheid te overwinnen: beseffen dat er iemand is die mij nodig 
heeft. Door iemand anders tot zegen te zijn, lossen mijn behoeften en 
problemen snel op in de warme gloed van de zekerheid dat ik het leven 
van iemand anders heb opgevrolijkt en dat de Heer blij is met wat ik 
gedaan heb. 

'Laten we daarom blij zijn met die kostbare tijd en de Heer danken voor 
een bijzonder geschenk.' (Anne G. Osborn, 'The Ecstasy of the Agony: How 
to Be Single and Sane at the Same Time', Ensign, maart 1977, blz. 47-49.) 

• Op welke manieren heeft deze zuster haar leven inhoud gegeven? 

Tot slot 
Elke vrouw in deze kerk heeft grote waarde. Als we getrouw blijven, zullen 
we op zekere dag gezegend worden met het voorrecht iemands metgezel-
lin en hulp, en moeder te worden. We kunnen ons leven zinvol maken, of 
die gelegenheid zich nu vroeg of laat of in het hiernamaals voordoet, door 
anderen te helpen en onze taak als vrouw in de kerk vervullen. 

Opdracht 

Zoek naar manieren om uw taak of taken beter te vervullen. 

Aanvullende teksten 
• Efeziërs 6:4 (maak kinderen niet verbitterd) 

• 1 Timoteüs 5:3-14 (weduwen) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 36, 'Het gezin kan eeuwig 
zijn' en hoofdstuk 37, 'Taken in het gezin'. 

2. Neem les 13 'Vrouwen en het priesterschap' in dit lesboek door. 

3. Maak de poster die in de les staat aangegeven of schrijf de informatie 
op het bord. 

4. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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OVERLEG IN HET 
GEZIN 

L e s 15 

Het doel van deze les is ons gezin te sterken door overleg met onze echtge-
noot en onze kinderen. 

De vader heeft thuis de leiding 
• Zing de lofzang 'Als er liefde heerst'. (Zie lofzang 192 of Evangeliebegin-

selen, blz. 352-353.) 

Ons aardse gezin is het begin van een hemels gezin. We behoren thuis de 
soort sfeer te creëren die voor eeuwig stand kan houden. President N. 
Eldon Tanner heeft gezegd: 'Elk gezin van de kerk behoort een modelgezin 
te zijn, waar de vader aan het hoofd staat, maar waar hij presideert met 
liefde, en in volledige harmonie met de gerechtvaardigde wensen van 
de moeder. Samen streven zij dezelfde doelen voor het gezin na, en de 
kinderen zullen die liefde en harmonie voelen.' ('Fatherhood', Ensign, juni 
1977, blz. 2.) 

De vader is de patriarch en het presiderend gezag in het gezin. Het is zijn 
verantwoordelijkheid om leiding te geven in gezinsaangelegenheden. 
Ouders hebben de taak een rechtschapen gezin groot te brengen, maar 
natuurlijk doet geen van beiden dat alleen. Ze zijn allebei belangrijk. We 
zijn partners. Samen kunnen we bouwen aan een sterk huwelijk en ons 
gezin terugbrengen bij de Heer. We moeten met onze echtgenoot overleg-
gen om te genieten van de Geest van de Heer in ons huis. 

Onze echtgenoot liefde en aandacht geven 
Als vrouw behoren we allemaal een gezin te stichten waar orde en liefde 
heerst. Een sfeer van oprechte liefde en mededeelzaamheid zal ons huwe-
lijk sterken en tot zegen zijn. Als we pas kortgeleden het evangelie hebben 
leren kennen, moeten we daar nu aan werken. We behoren regelmatig 
te bidden, liefde en respect voor elkaar te tonen en samen de Schriften te 
bestuderen. We leven de geboden van God na en houden ons aan de ver-
bonden die we bij de huwelijksvoltrekking gesloten hebben. 

In een beschrijving van het ideale gezin heeft president J. Reuben Clark 
gezegd: 'Oprechte liefde (...) heiligt elke gedachte en handeling' van man 
en vrouw. 'Er moet in dat gezin respect zijn, en eer. Geduld in overvloed 
en (...) men moet trouw zijn in gedachte, woord en daad. (...) 
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'Geloof moet voor het gezin een beschutting vormen, als een 
vriendelijk licht! 

'Gehoorzaamheid aan Gods geboden moet hen leiden en aanmoedigen.' 
('Our Homes', Relief Society Magazine, december 1940, blz. 809-810.) 

• Wat kunnen we doen om onze echtgenoot liefde en aandacht te schen-
ken? Waarom zouden we door liefde te tonen beter kunnen zorgen dat 
er orde heerst in ons gezin? 

Samen overleggen 
• Toon plaat 15-a: Man en vrouw werken samen.. 

Een goede communicatie tussen man en vrouw is belangrijk. We kunnen 
dan samen werken aan de oplossing van problemen die zich in het huwe-
lijk voordoen. Voor de meeste problemen is er wel een oplossing als wijzelf 
en onze echtgenoot door de Heer geleid worden. 

• Lees Alma 37:37. Waarom is het goed om met de Heer te overleggen? 

We moeten vaak met elkaar praten. We moeten een gebed in ons hart 
hebben als we problemen en doelen met onze echtgenoot bespreken. We 
tonen onze liefde voor onze echtgenoot door om zijn leiding en hulp te 
vragen bij het oplossen van moeilijkheden in het gezin. Alle belangrijke 
beslissingen moeten in overleg met elkaar genomen worden. Het is goed 
om een bepaalde tijd te reserveren voor het bespreken en oplossen van 
kwesties inzake de financiën, de kinderen, onze godsdienst en andere per-
soonlijke en gezinszaken. Is er eenmaal een besluit genomen, dan moeten 
de ouders dat eensgezind ten uitvoer brengen. 

De volgende gebeurtenis is een voorbeeld van overleg tussen man en 
vrouw: 

Mijn ouders waren ontwikkelde, verstandige mensen. Ze hadden met 
gemak alle beslissingen bij ons thuis zelf kunnen nemen. In plaats daarvan 
bespraken ze de problemen en mogelijke oplossingen altijd met elkaar. Ten 
minste eens per week, meestal op zondagavond, zaten ze samen aan de 
keukentafel problemen te bespreken. Soms werden wij, de kinderen, 
daarbij betrokken. Door dat overleg werden mijn vader en moeder het er 
bijna altijd over eens hoe onze opvoeding moest zijn. Hoewel mijn vader 
maar een klein inkomen had, was er altijd genoeg geld. Ik kan me niet her-
inneren dat mijn ouders ooit ruzie maakten. Ik ben dankbaar voor wijze 
ouders die een voorbeeld hebben gesteld van een bijna celestiaal gezin dat 
wij nu allemaal in ons eigen gezin proberen na te volgen. 

• Waarom zouden we door overleg met elkaar ruzie en problemen in ons 
gezin kunnen vermijden? Waarom zou door overleg met elkaar de liefde 
in ons huwelijk toenemen? 

Overleg met het gezin 
• Toon plaat 15-b: Een gezin tijdens de gezinsavond. 
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Als vader en moeder met elkaar overlegd hebben, roepen zij hun kinderen 
bij elkaar om de gezinsdoelen en de plannen in een familieraad te 
bespreken. 

Overleg met het hele gezin is waardevol. Het gezinsleven krijgt meer kwa-
liteit, de gezinsleden gaan meer van elkaar houden en er zal meer vreugde 
zijn. De kinderen zijn van tevoren op de hoogte van de plannen. Als elk 
gezinslid weet wat de anderen doen, zal orde en harmonie het gevolg zijn. 
Kinderen moeten zoveel mogelijk bij de besluitvorming en het ten uitvoer 
brengen van de beslissingen betrokken worden. Als we met onze gezinsle-
den overleggen, moeten we de mening, de problemen en de dagindeling 
van elk gezinslid respecteren. 

• Wat is een ideale tijd om familieraad te houden? Welke onderwerpen 
kunnen zoal in die raad besproken worden? 

• Toon plaat 15-c: Een moeder heeft op een informele manier overleg met 
haar dochtertje. 

Overleg plegen met onze kinderen hoeft niet altijd in een formele situatie 
plaats te vinden. Als moeder moeten we elke kans aangrijpen om naar hun 
problemen te luisteren. We moeten proberen het vanuit hun gezichtspunt 
te bekijken. We moeten niet om hun zorgen lachen of ze niet serieus nemen. 
In plaats daarvan moeten we liefdevol proberen ze te begrijpen en advies te 
geven. We kunnen ook onze echtgenoot aanmoedigen om met ieder kind 
apart te praten. 

'Het is prachtig als een vader of moeder met een zoon of dochter een 
persoonlijk probleem bespreekt. Onze zoons en dochters staan onder 
druk en worden blootgesteld aan verleidingen (...); om die te kunnen 
weerstaan, moeten ze sterk worden. (...) 

'In zo'n oprecht en eerlijk gesprek helpen ouders hun kinderen met het 
stellen van doelen.' (EIRay Christiansen, Ensign, juli 1972, blz. 55.) 

• Wat zou u, als u een jongevrouw was, met uw ouders willen bespreken? 
Wat zou u, als moeder, met uw kinderen willen bespreken? 

Wellicht wilt u de klas eraan herinneren dat het altijd goed is om zich open 
te stellen voor de leiding van de Heilige Geest als we raad geven en krijgen. 
De Heilige Geest kan ons laten voelen wat we het beste kunnen zeggen of 
hoe we de raad die we krijgen, kunnen toepassen. 

Ouderling Richard L. Evans heeft met betrekking tot overleg met onze kin-
deren gezegd: 'Samen met hen heeft u het voorrecht, het recht, de plicht 
om rustig van gedachten te wisselen en uw beslissingen met elkaar te 
bespreken, waarbij u naar elkaar luistert en elkaar respecteert - en samen-
werkt, bidt en plannen maakt om volmaakt gelukkig te worden - voor 
altijd en eeuwig.' ('As Parents and Children Come tot Common Ground', 
Improvement Era, mei 1956, blz. 342.) 
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Tot slot 
Omdat we in het celestiale koninkrijk in vrede en harmonie met elkaar 
zullen leven, moeten we nu beginnen te werken aan eenheid en liefde. Dat 
komt niet vanzelf. President David O. McKay heeft gezegd: 'Ik kan me niets 
verwerpelijkers in een gezin voorstellen dan gebrek aan eenheid en harmo-
nie. Anderzijds weet ik dat een gezin waar eenheid, wederzijdse hulp-
vaardigheid en liefde heerst (...) een stukje hemel op aarde is.' (Conference 
Report, oktober 1967, blz. 7.) Als we overleg plegen met man en kinderen, 
kunnen we ons gezin versterken. We kunnen meer liefde voor elkaar en 
een hechtere band voelen. 

Opdracht 
Zoek naar gelegenheden om met uw man en kinderen te overleggen. 
Moedig hen aan om zich met een gebed op die momenten voor te bereiden. 
Moedig uw man aan om met elk van uw kinderen een gesprek te hebben. 
Als u alleenstaand bent kunt u met behulp van de Heilige Geest manieren 
vinden die de eenheid in het gezin ten goede komen. 

Aanvullende teksten 
• 1 Korintiërs 13 (naastenliefde) 

• Galaten 5:22-23 (vruchten van de Geest) 

• Jakob 2:35 (de Nephieten verloren het vertrouwen van hun kinderen) 

• Jakob 3:7 (de Lamanieten hielden van hun kinderen) 

• Leer en Verbonden 121:36-41 (na een bestraffing meer liefde tonen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 37, 'Verantwoordelijkheden in 
het gezin'. 

2. Open de les met de lofzang 'Als er liefde heerst' (zie lofzang 192 of 
Evangeliebeginselen, blz. 252-253). 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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DE GEZINSAVOND 
L e s 16 

Het doel van deze les is ons te inspireren om de gezinsavond tot een 
succes te maken. 

De gezinsavond is voor iedereen 
Elk gezin behoort elke week gezinsavond te houden. De kerk heeft voor 
dat doel de maandagavond vrij gehouden van alle andere activiteiten. 

• Toon plaat 16-a: Ouders betrekken hun jonge kinderen bij de gezins-
avond, en 16-b: Een ouder echtpaar houdt samen gezinsavond. 

Alle gezinnen verschillen. Sommige bestaan uit ouders en kinderen; andere 
bestaan uit één ouder met kinderen. In weer andere gezinnen hebben de 
ouders geen kinderen thuis. Veel alleenstaanden wonen alleen of met 
kamergenoten. Hoe dan ook, de gezinsavond is voor iedereen. Als iemand 
alleen woont, kan hij of zij samen met anderen gezinsavond houden. Voor 
wie eenzaam zijn, kan dat een bijzondere zegen zijn. 

'Er is geen betere plaats om in het evangelie te onderwijzen dan thuis. 
Alleen thuis kunnen kinderen kennis maken met de aard van het gezinsle-
ven zoals dat door onze hemelse Vader ontworpen is. Op maandagavond 
met het gezin samenzijn bepaalt de sfeer van alles wat er in het gezin 
gebeurt. Waar die geest heerst, beschouwt men het als de bron van hun 
grootste vreugde.' (De gezinsavond [1971], blz. 4.) 

Regelmatig gezinsavond houden is een van de beste manieren om de 
evangeliebeginselen te leren. Het brengt de gezinsleden dichter bij elkaar 
in liefde en eenheid. 

• Neem een bosje stokjes of lucifers in uw hand. Vertel de klas dat die de 
leden van een gezin voorstellen. Neem nu één stokje uit het bosje en 
breek het doormidden. Vertel dat we alleen niet zo sterk zijn als samen 
met onze gezinsleden. Neem dan een touwtje of een elastiekje en bind 
de stokjes samen. Vertel dat het touwtje de bindende invloed van het 
evangelie voorstelt. Laat dan zien hoe moeilijk het is om die stokjes te 
breken. Leg uit dat we sterker zijn als we als gezin een eenheid vormen 
en met elkaar verbonden zijn door de waarheden van het evangelie. 
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Hoe moeten we een gezinsavond leiden? 
Als de patriarch van het gezin behoort de vader de gezinsavond te preside-
ren. Als de vader niet thuis is of als er geen vader is, neemt de moeder de 
leiding op zich. Zo mogelijk maken vader en moeder samen ruim van 
tevoren plannen voor de gezinsavond. Ze kunnen hun gezinsleden ook 
opdrachten geven. 

Aan het begin van de gezinsavond kunt u tijdens een korte gezinsraad 
nagaan wat elk gezinslid de komende week van plan is. Dat is vooral goed 
als u tieners hebt. 

'[De vader] geeft de les zelf of delegeert die aan zijn vrouw of aan een kind 
dat oud genoeg is. (...) Jonge kinderen kunnen een bijdrage leveren door 
de maat te slaan als er gezongen wordt, door een tekst op te zeggen vragen 
te beantwoorden, platen omhoog te houden, iets lekkers uit te delen en een 
gebed uit te spreken. (...) 

'Een gezinsavond kan als volgt verlopen: 

'Openingslied (door het gezin) 

'Openingsgebed (door een gezinslid) 

'Lezing van een gedicht of een tekst (door een gezinslid) 

'Les (door de vader, moeder of een kind) 

'Activiteit (onder leiding van een gezinslid waaraan het hele gezin 
deelnemen) 

'Slotlied (door het gezin) 

'Slotgebed (door een gezinslid) 

'Iets lekkers 

'De gezinsavond kent veel verschillende vormen. Iedere activiteit die het 
gezin verenigt, de onderlinge liefde versterkt, hen dichter bij hun hemelse 
Vader brengt en hen stimuleert om rechtvaardig te leven, kan een gezins-
avond zijn. Activiteiten kunnen onder andere zijn: de Schriften lezen, het 
evangelie bespreken, getuigenissen geven, anderen dienen, samen zingen, 
picknicken, spelletjes doen, of samen genieten van de natuur. Iedere 
gezinsavond begint en eindigt met een gebed.' (Leidraad voor het gezin 
[1999], blz. 2-3.) 

Als lid van het gezin kunnen we allemaal zorgen dat de gezinsavond een 
succes wordt. Op de eerste plaats kunnen we onze eigen activiteiten dusda-
nig plannen dat we de gezinsavond vrij houden. Ook kunnen we allemaal 
een opdracht vervullen of helpen bij de voorbereiding. De moeder of de 
oudere kinderen kunnen door de week de jongere kinderen helpen met 
hun opdracht. Kleine kinderen vinden het fijn om met behulp van flanel-
bordfiguren een eenvoudig verhaal te vertellen of iets uit te beelden. Elk 
kind kan meedoen als de ouders hen erbij betrekken en geduld hebben. We 
kunnen de gezinsavond meer kwaliteit geven door onze hemelse Vader bij 
de voorbereiding van onze opdracht om hulp te vragen. 
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Hieronder volgt een voorbeeld van een succesvolle gezinsavond: 

Het gezin Thomassen noemde een van hun gezinsavonden 'de avond van 
de Tommy-onderscheiding'. De zeven kinderen, variërend in leeftijd van 
zeventien tot vijf, kozen door middel van stemmen wat er gegeten zou 
worden. Ze aten wat de meeste stemmen kreeg en daarna werden de 
Tommy-onderscheidingen uitgereikt. 

Vader was de ceremoniemeester, gekleed in zijn beste pak en met een extra 
grote vlinderdas om. Moeder had haar mooiste jurk aan, stond naast vader 
en had de enveloppen met de namen van de 'winnaars'. Opa en oma waren 
als bewonderaars van de kinderen uitgenodigd bij de uitreiking. Na een 
inleidend woordje van vader verliep de presentatie als volgt: 

Vader zei: 'De volgende personen zijn genomineerd wegens bijzondere 
prestaties op het gebied van wiskunde: Albert Einstein en Paul Thomassen. 
De envelop alstublieft. Moeder overhandigde vader de envelop die hij 
openmaakte. Toen maakte hij enthousiast bekend: 'De winnaar is - Paul 
Thomassen!' 

Het hele gezin juichte terwijl Paul naar voren kwam en zijn 'Tommy-onder-
scheiding' in ontvangst nam. (In dit geval bestonden de onderscheidingen 
uit plastic figuurtjes met de naam van het kind en een vermelding van de 
prestatie.) 

Zo ging het verder totdat alle kinderen hun prijs hadden ontvangen en van 
de genomineerden op hun gebied (nationale of internationale kampioenen 
of beroemdheden) tot de beste waren verklaard. Jenny kreeg haar onder-
scheiding omdat ze zo goed kon zwemmen; Bert voor zijn prestaties bij de 
scouting; Mieke voor haar vorderingen op muzikaal gebied; Michiel voor 
handballen; Liesje omdat ze zo goed kon lezen; en Anneke omdat ze altijd 
zo vrolijk was. Zij kreeg een bijzondere onderscheiding: de 'Zonnetje-in-
huisprijs'. 

Na deze plechtigheid deed elk kind iets dat het in de week daarvoor had 
voorbereid, en elk kind werd toegejuicht en geprezen. Daarna zongen 
Liesje en Anneke 'Leer mij te wand'len in 't licht'. (Zie lofzang 198 of Evan-
geliebeginselen, blz. 374.) Nadat Michiel het slotgebed had uitgesproken, 
werd er iets lekkers uitgedeeld. 

Het is belangrijk dat we gezinsavonden organiseren die aansluiten bij de 
behoeften en de belangstelling van de gezinsleden. Doe dingen die de 
gezinsleden zullen aanspreken. Gezinsavonden zijn er om het gezin te 
helpen. De meest geslaagde gezinsavonden zijn vaak de zelfbedachte 
gezinsavonden. 

Hoeveel tijd besteedt u door de week aan de voorbereiding van de gezins-
avond? Hoe kunt u de gezinsavond meer kwaliteit geven door een betere 
planning? 

Het Eerste Presidium van de kerk heeft verklaard: 'Besteedt u net zoveel 
tijd aan het welslagen van uw gezin als aan uw succes in het maatschappe-
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lijk leven of in uw beroep? Wijdt u uw beste creatieve krachten aan de 
belangrijkste eenheid in de samenleving - het gezin; of is uw band met uw 
gezin slechts een kwestie van routine en een onderdeel van uw leven dat 
niets oplevert? 
Ouders en kinderen moeten bereid zijn om hun verantwoordelijkheden in 
het gezin op de eerste plaats te stellen om de verhoging van het gezin te 
bewerkstelligen.' (Family Home Evening [1973], blz. 4.) 

• Hoe kunnen we door ons gebed de kwaliteit van onze gezinsavonden 
verbeteren? 

De zegeningen die voortvloeien uit regelmatig gehouden gezinsavonden 
Ons gezin kan veel zegeningen ontvangen als we regelmatig gezinsavond 
houden. Door eraan deel te nemen kan elk gezinslid een gevoel van eigen-
waarde ontwikkelen. De kinderen worden gehoorzamer en de saamhorig-
heid neemt toe. 

Zuster Remde Malloy, moeder van vijf kinderen heeft gezegd: 'Zelfs al is 
onze oudste nog maar zes, toch hebben we bij al onze kinderen een 
gedragsverandering opgemerkt sinds we elke maandag gezinsavond 
houden. (...) Het is zo mooi om te zien dat zij veel onthouden van wat wij 
ze leren.' ('To Be a Woman in the Church', Ensign, augustus 1973, blz. 38.) 
Zoals zuster Malloy getuigde, herinneren kinderen zich wat er op de 
gezinsavonden behandeld wordt. 

Alan van vijf, uit Midland (Texas), was met zijn grootvader in de tuin aan 
het spelen toen een paar kinderen in de tuin ernaast ruzie kregen. De ruzie 
werd steeds luidruchtiger, de stemmetjes klonken steeds bozer en ze 
begonnen elkaar te duwen en te stompen. Toen sloeg een kind een van de 
anderen en dat kind begon uit protest te schreeuwen. Alan stond naar dat 
luidruchtige tafereel te kijken en zei toen peinzend: 'Opa, wat die kinderen 
nodig hebben, is de gezinsavond!' 

Het Eerste Presidium heeft de volgende verklaring uitgegeven: 'De laatste 
paar jaren hebben we gezien dat er nieuwe, (...) boze krachten aan het 
werk zijn (...) om onze mensen, vooral onze jeugd, in verleiding te 
brengen. (...) Het gezinsavondprogramma is, met zijn positieve invloed, 
een grote steun voor de ouders. (...) Tijdens onze gezinsavonden en andere 
positieve gebeurtenissen in het gezin kunnen we onze ziel vullen met de 
zaken van God, waardoor er in ons hart of verstand geen ruimte overblijft 
voor het kwade.' (Family Home Evening, [1972], blz. 4.) 

• Welke zegeningen heeft u door uw gezinsavonden ontvangen? 

Heeft Eerste Presidium heeft ook gezegd: 'Weer vragen we de ouders zeer 
dringend om hun kinderen met liefde, geduld en begrip bij elkaar te 
roepen ze te onderwijzen in waarheid en rechtschapenheid. (...) 

'Het gezin is voor kinderen de belangrijkste en doeltreffendste plaats waar 
ze hun levenslessen kunnen leren.' (Family Home Evening: Walk in the Light, 
[1975], blz. 3.) 
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Tot slot 
Doeltreffende, regelmatige gezinsavonden bouwen ons geloof en vertrou-
wen in onze hemelse Vader op. Zij helpen het gezin het evangelie beter te 
begrijpen. Zij versterken de band in het gezin en moedigen allen aan hun 
talenten te ontwikkelen. 

Opdracht 
Houd regelmatig gezinsavond. Onthoud de formule: planning, geduld 
en gebed. 

Noteer een evangeliebeginsel dat u op uw eerstvolgende gezinsavond 
met uw gezin wilt behandelen. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Zorg voor een bosje stokjes of lucifers voor de demonstratie over 
gezinseenheid. 

2. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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BIJEENKOMSTEN IN 
DE KERK 

L e s 17 

Het doel van deze les is inzicht te geven in het waarom van de bijeenkom-
sten in de kerk en ons ertoe aan te zetten ze regelmatig bij te wonen. 

Het doel van bijeenkomsten in de kerk 
Jezus heeft gezegd: 'Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader 
volmaakt is' (Matteüs 5:48). Omdat volmaakt worden heel moeilijk is, biedt 
onze Vader ons hulp. Hij heeft zijn kerk gesticht, leiders geroepen en ons 
geboden, beginselen en verordeningen gegeven. In onze bijeenkomsten in 
de kerk krijgen we aanwijzingen omtrent die zaken. Om volmaakt te 
worden, moeten we Gods wetten gehoorzamen en naleven. De Heer heeft 
gezegd: 'Wanneer gij zijt bijeenvergaderd, (moet) gij elkander onderrichten 
en stichten, opdat gij moogt weten (...) hoe te handelen ten opzichte van 
de onderdelen van mijn wet en geboden die Ik heb gegeven' (LV 43:8). 

We kunnen verschillende bijeenkomsten in de kerk bijwonen. 

Avondmaalsdienst 
• Toon plaat 17-a: Het laatste avondmaal 

Paulus heeft tegen de heiligen in Korinte gezegd 'dat de Here Jezus in de 
nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 'de dankzegging uit-
sprak, het brak, en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn 
gedachtenis. 

'Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die 
drinkt, tot mijn gedachtenis. 

'Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de 
dood des Heren, totdat Hij komt' (1 Korintiërs 11:23-26). 

Het is de bedoeling dat wij tijdens de avondmaalsdienst van het avond-
maal nemen. Dat herinnert ons aan het offer dat onze Heer voor ons 
gebracht heeft. We hernieuwen de verbonden die we bij onze doop geslo-
ten hebben. We zijn toen lid geworden van deze kerk en hebben zijn naam 
- de naam van Jezus Christus - op ons genomen. 

• Toon plaat 17-b: Met het avondmaal gedenken we het lichaam en bloed 
van Christus. 
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In Leer en Verbonden 20 lezen we: 'Het is dienstig, dat de gemeente dik-
wijls tezamen vergadert om brood en wijn te nuttigen ter gedachtenis van 
de Here Jezus' (vs. 20:75). Het brood en het water dat rondgedeeld wordt, 
zijn 'de zinnebeelden van het vlees en het bloed van Christus' (LV 20:40). 
Van het avondmaal nemen is een heel heilig voorrecht. Niemand moet 
van het avondmaal nemen als hij of zij dat niet waardig is. (Zie 3 Nephi 
18:28-29.) 

• Laat de zuster die daartoe de opdracht heeft gekregen verslag uitbrengen 
over het onderdeel 'Onze houding bij het deelnemen aan het avondmaal' 
(.Evangeliebeginselen, hoofdstuk 23). 

De avondmaalsdienst is bedoeld voor alle gezinsleden, ook voor de kinde-
ren. Omdat kleine kinderen tijdens de dienst vaak niet stil kunnen zitten, 
kunnen we ons afvragen of zij er iets aan hebben. Maar elk kind heeft een 
geest die iets kan leren. Door de diensten bij te wonen kan de geest van het 
kind iets leren. 

Ons is geboden de avondmaalsdienst bij te wonen. Toen Jezus aan de 
Nephieten uitlegde wat het doel van het avondmaal was en hoe ze ervan 
moesten nemen, zei Hij: 'En Ik geef u een gebod, dat gij deze dingen zult 
doen [nemen van het brood en het water]' (3 Nephi 18:12). 

'De kerk schrijft alle georganiseerde units een wekelijks te houden avond-
maalsdienst voor. Dat is de plechtigste en heiligste bijeenkomst in de kerk. 
Het doel ervan is de heiligen in staat te stellen hun verbonden te hernieu-
wen door van het avondmaal te nemen; te worden onderwezen in de 
leringen van het koninkrijk; de Almachtige te vereren door gezang, gebed 
en toespraken.' (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2de uitgave [1966], 
blz. 661.) 

Vasten-en -getuigenisdienst 
De vasten-en-getuigenisdienst wordt eenmaal per maand en meestal op de 
eerste zondag gehouden tijdens de avondmaalsdienst. Tijdens die dienst 
kunnen we vrijwillig ons getuigenis geven. In ons getuigenis vertellen we 
in het kort wat we geloven, dat Jezus Christus een goddelijke zending 
heeft, dat de leiders van de kerk door God geroepen zijn, dat hun gezag 
van God komt en hoe dankbaar we zijn voor de zegeningen van de Heer. 
Tijdens die bijeenkomsten wordt onze geest opgebouwd. Ons geloof in God 
en onze gehoorzaamheid aan Hem worden groter. De vasten-en-getuige-
nisdienst is een gepaste gelegenheid voor het verrichten van verordenin-
gen als de naamgeving en het zegenen van kleine kinderen en de bevesti-
ging van nieuwe leden. 

Priesterschapsbijeenkomst 
Die bijeenkomst wordt elke zondag gehouden voor alle mannelijke leden 
van de kerk vanaf twaalf jaar die het Aaronisch of Melchizedeks priester-
schap dragen. Onderzoekers en leden die geen priesterschap dragen, 
kunnen ook worden uitgenodigd. 
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Bijeenkomst voor vrouwen 
Er wordt elke zondag een bijeenkomst gehouden voor vrouwen en meisjes, 
waarin zij het evangelie bestuderen. Als er genoeg vrouwen en meisjes zijn, 
kan die groep verdeeld worden in twee afzonderlijke leeftijdsgroepen. De 
vrouwen gaan naar de zustershulpvereniging, de meisjes naar de jonge-
vrouwen. 

Evangelieonderricht voor kinderen 
De kinderen onder de twaalf komen elke zondag bijeen in het jeugdwerk 
om evangelieonderricht te ontvangen. Het jeugdwerk wordt gelijktijdig 
gehouden met de zondagsschool en de vergaderingen van de priesterschap 
en de vrouwen. 

Zondagsschool 
De zondagsschool is verantwoordelijk voor het zondagse evangelieonder-
wijs aan alle leden van de kerk van twaalf jaar en ouder. 

De kerkbij eenkomsten zinvol maken 
Wij kunnen ervoor zorgen dat een bijeenkomst vrucht afwerpt, welke bij-
eenkomst het ook is. 

Zuster LaRue C. Longden vertelde het volgende: 'Ik herinner me uit de tijd 
dat ik nog heel jong was (en dacht dat ik zoveel wist) dat ik tegen een lieve 
zondagsschoollerares zei dat ik niet meer naar de avondmaalsdienst zou 
gaan omdat die zo vervelend en saai was, (...) [De lerares] keek me aan en 
zei: "Laat me dat nooit meer horen! God heeft jou bij die dienst uitgeno-
digd om te nemen van de symbolen van het lijden van Jezus Christus en 
zijn geschenk aan jou. Je bent heel bevoorrecht dat je bent uitgenodigd. 
Als jij met de juiste geest naar die dienst komt, zul je er altijd iets goeds van 
meenemen.'" ('God Has Invited You', Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women [1973], samengesteld door Leon R. Hartshorn, deel 1, 
blz. 97-98.) 

• Welke tip kreeg zuster Longden van haar lerares? Wat kunnen we nog 
meer doen om te zorgen dat een dienst de moeite waard is? (Zet de 
ideeën op het bord.) 

Om te zorgen dat een bijeenkomst vrucht afwerpt, moeten we ervoor 
bidden. Dan kunnen we daar de Geest voelen. We kunnen zorgen dat we 
op tijd zijn en er regelmatig komen. We kunnen vriendelijk zijn voor ieder-
een. We kunnen meezingen en in stilte bidden voor degenen die een 
aandeel hebben in de bijeenkomst. We kunnen eerbiedig zijn, onze gedach-
ten bepalen bij wat er gezegd of gedaan wordt. Als ons dat gevraagd 
wordt, kunnen we bereidwillig een aandeel leveren. We kunnen gehoor 
geven aan de influisteringen van de Geest en ons getuigenis geven. 

Elke ouder heeft de taak haar kinderen voor te bereiden op een blije en 
goede ervaring tijdens de bijeenkomsten. Door de kinderen op tijd te laten 
eten en zich aan te laten kleden, kan voorkomen worden dat ze zich op het 
laatste nippertje moeten haasten. Door rustig uit te leggen wat er tijdens de 
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dienst gebeurt, kunnen ze het begrijpen en er plezier aan beleven. Door ze 
thuis lofzangen aan te leren zullen ze in de kerk kunnen meezingen. 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'We gaan niet naar de bijeen-
komsten op zondag om ons te vermaken. (...) We gaan erheen om de 
Heer te aanbidden. (...) Als de dienst wat u betreft een mislukking is, hebt 
u gefaald. Niemand kan voor u in de plaats de Heer aanbidden.' ('The 
Sabbath - A Delight', Ensign, januari 1978, blz. 4-5.) 

Een zuster die bijna helemaal doof was, kwam elke week naar de avond-
maalsdienst. Ze toonde oprechte interesse in wat er gezegd werd. Ze ver-
telde: 'Ik kijk ernaar uit om samen te zijn met degenen van wie ik houd 
en die van het evangelie houden. Ik kan de geest voelen terwijl ik geen 
woord versta, en als ik echt goed ben afgestemd, fluistert de Heer mij toe.'" 
(Geciteerd door Robert K. Thomas, 'Listening with the Spirit', Ensign, 
januari 1978, blz. 40.) 

Als we diensten in de kerk bijwonen, kunnen we zowel kracht en steun 
geven als die van anderen ontvangen. 

Zegeningen van kerkbij eenkomsten bijwonen 
We hebben besproken wat we kunnen bijdragen aan de bijeenkomsten die 
we bijwonen. Laten we eens nagaan wat we erdoor kunnen ontvangen. 

• Laat de zusters met elkaar bespreken hoeveel zegeningen zij krijgen door 
de bijeenkomsten in de kerk bij te wonen. 

Door onze aanwezigheid in de bijeenkomsten in de kerk kunnen we de 
geboden van de Heer beter gehoorzamen. Onze talenten worden vergroot, 
we krijgen meer kennis van de leringen en beginselen van het evangelie en 
we ontwikkelen een groter geloof en getuigenis. Onze band met vrienden 
en naasten die ons steunen in onze rechtschapen leefwijze wordt er sterker 
door. Ook de band met onze Vader in de hemel en met Jezus, onze Heiland, 
wordt sterker. De Geest van de Heer komt bij ons. De Heiland heeft 
beloofd: 'Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in 
hun midden' (Matteüs 18:20). 

Tot slot 
Door de bijeenkomsten in de kerk bij te wonen kunnen we vrede krijgen in 
dit leven en het eeuwige leven in de komende wereld. De bijeenkomsten in 
de kerk zijn een zegen van de Heer voor ons. 

Opdracht 
• Toon overzicht 17-c: 'Suggesties voor het intenser beleven van het 

avondmaal.' 

Lees de suggesties in het overzicht 17-c. Kies ten er minste een en werk 
daaraan zodat u de zegeningen van de avondmaalsdienst kunt ontvangen. 
Bespreek met uw gezinsleden hoe ieder meer profijt kan hebben van de 
kerkdiensten. 
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Ik zal meer aandacht besteden aan de 
tekst van de avondmaalslofzang. 

Ik zal aandachtig luisteren naar de 
avondmaalsgebeden. 

Ik beloof Jezus en mijzelf dat ik zijn 
geboden zal onderhouden. 

Ik zal wereldse gedachten uit mijn 
hoofd zetten en alleen aan Jezus 

denken. 

Door dat te doen, kan ik de Geest bij 
me hebben. 

17-c. Suggesties voor het intenser beleven van het avondmaal 
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Aanvullende teksten 
• Efeziërs 4:11-13 (de heiligen vervolmaken) 

• LV 20:45,55 (ouderlingen leiden de diensten; vaak bij elkaar komen) 

• LV 59:9-12 (de dag van de Heer heiligen) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 23, 'Het avondmaal'. 

2. Geef een zuster de opdracht om verslag uit te brengen over het 
onderdeel 'Onze instelling tijdens het avondmaal' in hoofdstuk 23 
van Evangeliebeginselen, blz. 155-156. 

3. Geef de zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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ZENDINGSWERK EN 
BEGELEIDING 

L e s 18 

Het doel van deze les is ons ertoe aan te zetten actiever te zoeken naar toe-
komstige leden van de kerk en nieuwe leden beter begeleiden. 

Het belang van zendingswerk 
Zuster Petra G. de Hernandez uit Monterrey (Mexico) vertelde het vol-
gende verhaal: 

'Negentien jaar geleden is mijn man door een auto-ongeluk om het leven 
gekomen. Toen voelde ik de behoefte om God te vinden, zodat Hij mij kon 
helpen met mijn gezin. Mijn jongste dochter was elf maanden. 

'Op een avond, toen ik erg wanhopig was, (...) bad ik tot de Heer zoals ik 
met iemand anders praat. Ik vroeg Hem welke weg ik in het leven moest 
kiezen. Ik vertelde Hem dat ik wist dat Hij bestond, maar dat ik niet wist 
waar. Ik vroeg of Hij me wilde laten zien hoe of waar ik Hem kon vinden. 
Ik vroeg dat met zoveel geloof en met zo'n verlangen om de waarheid te 
vinden dat ik dat gebed nooit zal vergeten. 

'Het antwoord op mijn gebed bleef niet lang uit. Op een ochtend kwamen 
twee jonge zendelingen bij me aan de deur. Ze zeiden dat ze van de mor-
moonse kerk waren en een heel belangrijke boodschap voor me hadden. 
Ik had wel van de mormonen gehoord, maar het interesseerde me toen 
niet. Ik liet ze binnen en zij gaven me de eerste les. Bij die eerste les voelde 
ik dat wat zij vertelden waar was en ik zei dat ik me met mijn gezin wilde 
laten dopen. 

'Sinds de dag dat wij het evangelie aanvaardden, is ons leven totaal veran-
derd. Ik wist nu zeker dat God onze gebeden hoort. (...) 

'Ik kan met zekerheid zeggen dat ons gezin een eenheid is, dank zij het 
evangelie en de twee zendelingen die vijftien jaar geleden bij mij aan de 
deur kwamen. 

'Ik zal die twee altijd dankbaar zijn dat ze bij mij aan de deur kwamen, en 
ik weet dat er mensen zijn die dankbaar zijn dat mijn kinderen de zendelin-
gen zijn geweest die bij hen aan de deur kwamen om het evangelie te 
brengen.' ('A Missionary's Mother', samengesteld door Leon R. Hartshorn, 
Inspirational Missionary Stories, blz. 123-125.) 
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• Laat de zusters die bekeerling zijn, vertellen hoe dankbaar zij zijn voor 
de zendelingen die hun het evangelie gebracht hebben. Laat de zusters 
in het kort vertellen hoe het evangelie hun leven veranderd heeft. 

Onze hemelse Vader heeft zijn grote liefde voor ons getoond door het zen-
dingswerk in te stellen, zodat het evangelie bij al zijn kinderen kan worden 
gebracht. De Heer heeft gezegd: 'Predikt mijn evangelie aan ieder schepsel, 
dat het niet heeft ontvangen' (LV 112:28; cursivering toegevoegd). Sinds de 
oprichting van de kerk in 1830 zijn er duizenden zendelingen, zowel 
mannen als vrouwen, geroepen om het evangelie te verkondigen. 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'De Heer heeft bij monde van zijn profeten duidelijk gemaakt dat wij het 
evangelie aan alle volken van de wereld moeten verkondigen, in hun eigen 
taal tot aan de einden van de aarde. Alleen wij kunnen dat doen. En omdat 
er een beperkt aantal jongemannen is, zou ieder lid een zendeling moeten 
zijn (...) overeenkomstig de opdracht van de Heer: 

'"Ziet, ik zend u uit om tot het volk te getuigen en het te waarschuwen; en 
het betaamt een ieder die gewaarschuwd is, zijn naaste te waarschu-
wen"'(LV 88:81). ('Advice to a Young Man: Now is the Time to Prepare', 
New Era, juni 1973, blz. 8-9.) 

• Waarom moeten we onze kinderen aansporen om op zending te gaan? 
Waarom moet ook elk lid een zendeling zijn? 

Anderen deelgenoot maken van het evangelie geeft vreugde 
President Kimball herinnerde ons aan de grote zegeningen die wij als lid 
van de kerk van Jezus Christus ontvangen: 'Wij hebben het evangelie van 
Jezus Christus, het evangelie van vrede, het blijde evangelie. Wij hebben 
waarheden waardoor iedereen een beter mens kan worden, waardoor hij 
beter tot zijn recht komt, waardoor elk huwelijk gelukkiger en aangenamer 
en elk gezin hemelser kan worden. Wij hebben de priesterschapsmacht van 
God om onze gezinnen, onszelf en anderen tot zegen te zijn.' President 
Kimball zei toen: 'En nu wordt van ons gevraagd om wat wij hebben, door 
te geven aan buren, collega's en kennissen die nog geen lid zijn. De Heer 
heeft ons die opdracht gegeven. We moeten onze pas versnellen en er nu 
mee beginnen.' ('Always a Convert Church', Ensign, september 1975, blz. 3.) 

De leden van de kerk is de taak gegeven het evangelie aan anderen te 
vertellen. Als we ons van die taak kwijten, zullen we in de vreugde van 
anderen kunnen delen die dankzij ons met het evangelie in aanraking 
komen. 

• Lees Leer en Verbonden 18:15-16. Vraag een zuster die iemand anders 
over het evangelie verteld heeft, hoe dat voor haar was. 

Hoe we een zendeling kunnen zijn 
• Wat kunnen we nu doen om een zendeling te zijn? 
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• Hang de poster op met de volgende punten of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

1. Heb de moed om te getuigen. 

2. Geef uw getuigenis wanneer u daartoe een ingeving 
van de Geest krijgt. 

3. Geef leesmateriaal van de kerk aan niet-leden. 

4. Geef gehoor aan de influisteringen van de Geest. 

5. Geef het goede voorbeeld en heb geduld met 
familieleden en vrienden die geen lid zijn. 

6. Nodig vrienden en kennissen bij u thuis uit of vraag 
ze mee naar de kerk of naar activiteiten. 

Heb de moed om te getuigen 
Ouderling Gene R. Cook heeft gezegd: 'Soms zijn onze leden bang om voor 
de waarheid uit te komen. (...) [Wij behoren] in verband met de belangrijke 
onderwerpen van onze tijd vrijmoedig te spreken over de Heer en zijn pro-
feten.' (Conference Report, april 1976. Blz. 152-153.) Dat is onze plicht als 
leden van de kerk. (Zie Mosiah 18:9.) 

Ouderling Cook vertelde hoe een zuster eens voor de waarheid opkwam: 
'Ze lunchte samen met een aantal leden van de kerk waarvan er sommigen 
actief, en sommigen niet actief waren; er waren ook een aantal niet-leden 
bij. Het gesprek kwam op abortus en geboorteregeling, en een van de niet-
leden gaf ongeveer vijf minuten lang uiting aan een aantal sterke emoties. 
Zij gaf te kennen, en ze had ongelijk, dat er volgens haar aan abortus niets 
verkeerds was, en een man of een vrouw op geen enkele manier belemme-
ringen mochten worden opgelegd wat betreft geboorteregeling. Die goede 
zuster in de kerk werd geconfronteerd met het dilemma: over het weer of 
een ander veilig onderwerp praten, of haar mond opendoen en voor de 
waarheid uitkomen. Die bijzondere vrouw koos het laatste. Toen ze had 
uitgelegd wat de Heer over beide onderwerpen had gezegd, vertelde ze als 
een getuigenis wat ze er zelf van vond. Zoals te verwachten was, eindigde 
de lunch nogal abrupt. Maar naderhand zocht een van de inactieve 
vrouwen die zuster op en legde uit dat ze het standpunt van de Heer aan-
gaande die onderwerpen daarvoor nooit had begrepen en dat ze voelde dat 
wat er die dag gezegd was, de waarheid was.' (Conference Report, april 
1976, blz. 153.) 

• Hoe kunnen wij achter de waarheid gaan staan als het belangrijke 
kwesties in de samenleving betreft? 

Geef uw getuigenis wanneer u daartoe een ingeving krijgt 
We kunnen zelf de gelegenheid scheppen om het evangelie te verspreiden. 
Als we met een vreemde een gesprek aanknopen, kunnen we het aansturen 

132 



Les 16 

op het evangelie. Met de leiding van de Heilige Geest is het niet moeilijk 
om gelegenheden te vinden om ons getuigenis te geven. 

Een blinde zuster, Alice Colton Smith, werd door haar gemeentepresident 
aangespoord om zendingswerk te doen. Omdat al haar vrienden en vrien-
dinnen al lid van de kerk waren, vroeg ze hem: 'Hoe kan ik nu iemand bij 
de kerk brengen?' Haar verhaal gaat verder: 

'De gemeentepresident zei: "Zuster, als u geloof hebt en het verlangen om 
zijn wil te doen, zal God u laten zien hoe dat moet." 

'Een paar weken later zat die zuster in de trein. Onderweg hielpen de pas-
sagiers tegenover haar met haar bagage en zorgden voor haar omdat ze 
vanwege haar handicap bijzonder met haar begaan waren. De zuster dacht: 
"Wat kan ik terugdoen?" Even later leunde ze naar voren en zei: "Ik wil u 
iets geven omdat u zo vriendelijk bent. Ik heb een prachtig geschenk voor 
u, als u het wilt aannemen." 

'De nieuwe vrienden glimlachten. Hoe zou die vrouw, die duidelijk niet 
erg welgesteld was, hun een prachtig geschenk geven? Beleefd bedankten 
ze en zeiden dat het niet nodig was. Vriendelijk drong ze aan. Een van de 
vrouwen zei ten slotte: 'Ik zal het graag aannemen.' 

'De zuster antwoordde: "Ik kan u geen geld of juwelen geven; het is een 
geschenk van de Heilige Geest. Ik weet dat God leeft. Ik weet dat Jezus 
de Christus is. Ik weet dat er nu een van Gods profeten op aarde is die ons 
het woord van God openbaart. Die zekerheid is het geschenk dat ik u kan 
geven." 

'De vrouw, die ondanks de vreemde situatie toch geïnteresseerd was, 
vroeg: "Hoe?" 

'"Geef me uw adres, dan stuur ik twee jongemannen naar u toe die het 
zullen uitleggen." En dat gebeurde. 

'[De vrouw is lid van de kerk geworden, en met haar nog zeven familiele-
den]. ' ('I have a Great Gift to Give You', Inspirational Missionary Stories, 
samengesteld door Leon Hartshorn, blz. 168-169.) 

Geef leesmateriaal van de kerk aan niet-leden 
Een exemplaar van het Boek van Mormon, een brochure of een boek van de 
kerk kunnen ertoe bijdragen dat mensen de zendelingen willen ontvangen. 
Patricia Lett, een onderwijzeres, vertelde het volgende verhaal over hoe een 
van haar leerlingen haar voorbereidde op de lessen van de zendelingen: 

'Op een goede dag in de lente van vorig jaar legde Carol een [boek met kin-
derverhalen uit het Boek van Mormon] op mijn lessenaar en vroeg of ik het 
wilde lezen. 

'"Zeker, Carol, dat zal ik graag doen", zei ik. 

Omdat de school bijna uitging en ik nog veel te doen had, vergat ik het hele 
boek. Maar Carol niet. Niet lang daarna hoorde ik een stemmetjes dat zei: 
"Juf, heeft u mijn boek al gelezen?" (...) 
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'Ik heb het gelezen. (.. .) 

'De volgende dag gaf ze me een exemplaar van het Boek van Mormon 
cadeau. Een paar dagen later hoorde ik dat stemmetje weer: 'Juf, zou u een 
paar mensen van onze kerk willen ontmoeten?" (...) 

'De vrijdag daarna stonden ouderling Grassley en ouderling Lott tien 
minuten voordat de school uitging bij de deur van mijn klas.' ('By Your 
Pupils You'll Be Taught', Inspirational Missionary Stories, samengesteld door 
Leon Hartshorn, blz. 70-71.) 

Zelfs kinderen kunnen goede zendelingen zijn. 

Geef gehoor aan de influisteringen van de Geest 
Het is belangrijk dat we de tijd nemen om te doen wat de Heilige Geest 
aangeeft. Zijn influisteringen lijken op dat moment misschien onbelangrijk 
en daarom moeten we leren luisteren en er gehoor aan geven. Zuster 
Catherine A. Martin heeft verteld hoe zij geleid werd door de Heilige 
Geest: 

'Ik herinner me de eerste keer dat ik dat winkeltje zag. Terwijl ik er langs 
liep, (...) kreeg ik het vreemde gevoel (...) dat er iemand in die winkel 
stond die lid van de kerk zou moeten zijn. Ik had echter haast, dus ik liep 
door. (...) Ik ben nog diverse keren langs dat winkeltje gekomen, en elke 
keer kreeg ik dat sterke gevoel dat in naar binnen moest. (...) Op een goede 
dag (...) liep ik er weer langs en ik werd bijna naar binnen getrokken door 
dat overweldigende gevoel dat ik daar binnen iets van geestelijk belang 
zou aantreffen. 

'Toen ik de deur opendeed (...) zag ik schilderijlijsten in allerlei maten en 
vormen. (...) 

'Terwijl ik om me heen keek, viel mijn oog op een schilderij aan de muur. 
Het was er een van een serie soldatenuniformen. Iets in me zei dat ik met 
de kunstenaar die deze tekeningen gemaakt had over het evangelie moest 
praten! 

'Ik vroeg de [winkelier] of hij me het adres van de kunstenaar kon geven. 
Hij aarzelde en zei dat de kunstenaar erop gestaan had dat hij niet meer 
informatie zou verstrekken dan alleen zijn naam, maar toen zei hij: "Weet 
u, ik heb het gevoel dat hij het deze keer niet erg zou vinden. Ik zal hem 
bellen en hem uw naam en telefoonnummer geven." 

'De kunstenaar (...) belde me werkelijk terug en we spraken af elkaar te 
ontmoeten om over kunst en geschiedenis te praten. (...) 

'Ik herinner me nog dat ik tegen hem zei dat ik iets wist wat hij ook moest 
weten - iets waardoor zijn hele leven ten goede zou veranderen. Hij wilde 
wel weten wat dat kon zijn. Aldus aangemoedigd vertelde ik hem verder 
over de herstelling van Christus' kerk op aarde. Ik vertelde hem hoe ik 
naar de waarheid gezocht had en over mijn verlangen om te weten wat de 
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Heer wilde dat ik zou zijn. Toen vertelde ik hem over de vreemde en mooie 
gebeurtenissen die tot mijn ontdekking van het evangelie geleid hadden en 
over de schoonheid die tegelijkertijd in mijn leven kwam. (...) 

'Hij stond open voor wat ik gezegd had, maar hij behield zich het recht 
voor om te studeren en te evalueren voordat hij een antwoord gaf. [Hij] 
was open, eerlijk en ijverig in zijn pogingen om de waarheid te weten te 
komen, en ondanks veel tegenstand van buitenaf heeft hij zich laten dopen. 
(...) 

De Heer kent ons echt en houdt van ieder van ons. Hij kent degenen die 
eraan toe zijn om zijn woord te horen en als wij bidden en onze plicht doen, 
zal Hij ons naar die rechtschapen mensen leiden. Ik heb schitterende erva-
ringen gehad door de influisteringen van de Geest, en die gave staat ieder 
van ons ter beschikking als wij maar evenveel waarde hechten aan de ver-
hoging van anderen als aan die van onszelf.' ('Whisperings of the Spirit', 
Stories of Insight and Inspiration, samengesteld door Margie Calhoun Jensen, 
blz. 124-125.) 

• Hoe gaf de Geest aanwijzingen waardoor zuster Martin die man vond? 
Heeft u wel eens het gevoel dat u een aanwijzing van de Geest zou 
moeten volgen, maar vindt dat u het te druk heeft? 

Geef het goede voorbeeld en heb geduld met familieleden en vrienden 
die geen lid zijn 
Ouderling Adney Y Komatsu heeft gezegd: 

'Velen van u zijn als eerste van uw familie lid van de kerk geworden. U 
bent echte pioniers in uw familie. (...) 

'Wees niet ontmoedigd als u de evangeliebeginselen met uw ouders, 
vrienden en buren bespreekt en zij niet luisteren of de beginselen die u ze 
probeert bij te brengen niet begrijpen. Laten we geduldig zijn en eraan 
denken dat onze ouders, broers, zussen en vrienden heel belangrijk voor 
ons zijn. We houden van hen, we willen het beste voor hen, namelijk het 
evangelie van Jezus Christus. Ons eigen geluk en vreugde in deze wereld 
en de wereld hierna is ook afhankelijk van onze verhoging als gezin. 

'Als u ongetrouwd bent en nog bij uw ouders, broers en zussen woont en 
zij uw nieuwe levenswijze niet accepteren, behoort u hen toch te respecte-
ren, van ze te houden en door uw voorbeeld te laten zien hoe prachtig het 
evangelie is.' (Korea Area Conference, augustus 1975, blz. 4.) 

We doen geen zendingswerk om onszelf een pluim op de hoed te steken. 
We moeten houden van de mensen die we willen helpen. We moeten ze 
onze oprechte, blijvende vriendschap schenken, ook als zij het evangelie 
niet aanvaarden of er jaren over doen. 

Nodig vrienden en kennissen bij u thuis uit of vraag ze mee naar de kerk 
We kunnen anderen kennis laten maken met de kerk door ze uit te nodigen 
met ons mee naar een activiteiten in de kerk te gaan. We kunnen een bij-
zondere gezinsavond organiseren met een ander gezin en daarbij de zende-
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lingen uitnodigen. We behoren al onze vrienden en familieleden die geen 
lid zijn, uit te nodigen om mee naar de kerk te gaan. Daar kunnen ze zelf 
beoordelen wat ze van de kerk vinden en zelf beslissen of ze er meer over 
willen weten. 

Zuster Villafranca uit San Fernando (Mexico) nodigde vijftig mensen uit in 
haar piepkleine huisje, waar de zendelingen een speciale zondagsschoolles 
gaven. Daarna werden die mensen uitgenodigd om de eerste zendingsles 
bij te wonen. Verschillende mensen van die groep hebben zich later laten 
dopen, en binnen zes jaar was er in San Fernando een gemeente met twee-
honderd leden. (Zie Glenn V. Bird, 'Miracle at San Fernando', New Era, 
januari 1977, blz. 28-29.) 

• Laat een of twee zusters in het kort vertellen hoe zij belangstelling kregen 
voor de kerk. 

Elkaar begeleiden 
We zijn hier om eikaars vooruitgang te bewerkstelligen. We behoren elkaar 
als kinderen van de Heer voor elkaar te zorgen. President Gordon B. 
Hinckley heeft gezegd: 'Ik ben ervan overtuigd dat we maar heel, heel 
weinig nieuwe leden zullen verliezen als we beter voor ze zorgen.' ('Zoek 
de lammeren, hoed de schapen', De Ster, juli 1999, blz. 118.) 

Als er nieuwe leden zijn, is het onze taak alle moeite te doen om vriendelijk 
en behulpzaam te zijn. Ze voelen zich misschien niet op hun gemak. Wij 
moeten zorgen dat ze zich thuis voelen. We noemen dat begeleiden. Begelei-
den houdt in elkaar aanmoedigen en behulpzaam te zijn bij het genieten 
van alle zegeningen van het evangelie. Het betekent hoffelijk en vriendelijk 
te zijn, opbouwende ervaringen te vertellen, en hulpvaardig en lief te zijn. 
We begeleiden door gewoon een goede vriend of buur te zijn. 

De kerk staat ons hierin op vele manieren bij. Zo heeft de kerk program-
ma's in het leven geroepen zoals het huisbezoek, dat ons in staat stelt 
anderen te dienen. Zij zorgt voor vergaderingen waar we met elkaar bijeen 
kunnen komen. En zij geeft instructies in het correct liefhebben en dienen. 

We behoren ons ook bezig te houden met de gezinnen waar de moeder, 
vader, zoons of dochters geen lid zijn. Die gezinnen hebben ons nodig. 
Door hen te begeleiden en ons begrip en onze liefde te tonen, kunnen we 
ervoor zorgen dat dergelijke gezinnen verenigd worden in het evangelie. 

• Lees Efeziërs 2:19-20. Hoe kunnen we nieuwe leden laten zien dat we 
van ze houden en ze accepteren? 

Tot slot 
De heiligen der laatste dagen hebben tot taak het evangelie aan de wereld 
te verkondigen. Daarom behoort ieder van ons een zendeling te zijn. We 
behoren vrienden en buren voor te bereiden op de lessen van de zendelin-
gen. Het is niet noodzakelijk dat we allemaal de wereld ingaan, maar we 
moeten onze vrienden en buren over het evangelie vertellen. Ook door de 
geboden van de Heer trouw na te leven, kunnen we de mensen om ons 
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heen de weg naar het eeuwige leven wijzen. We kunnen nieuwe leden 
helpen door ze uit te nodigen met ons mee naar de kerk te gaan. We 
kunnen vriendelijk tegen ze zijn. We behoren vreemden die onze bijeen-
komsten bezoeken altijd welkom te heten. 

Opdracht 
Vraag in gebed hoe u op een van de manieren in de les besproken, zen-
dingswerk kunt doen. Kies een vriend, vriendin of familielid die u over 
het evangelie kunt vertellen. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 33, 'Zendingswerk'. 

2. Maak de poster die in de les staat aangegeven of schrijf de 
informatie op het bord. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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ZENDELINGEN 
VOORBEREIDEN EN 

STIMULEREN 
L e s 19 

Het doel van deze les is onze jongeren te stimuleren op zending te gaan en 
zich daarop voor te bereiden. 

Onze jeugd voorbereiden op een zending 
Presidenten van de kerk hebben gevraagd om meer zendelingen die het 
evangelie uitdragen, maar ze hebben nadrukkelijk gezegd dat ze beter dan 
ooit voorbereid moeten zijn. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 
'Elke jongen, veel meisjes en echtparen behoren op zending te gaan. Elke 
aanstaande zendeling moet zich zijn hele leven zedelijk, geestelijk, mentaal 
en financieel voorbereiden om getrouw, doeltreffend en goed te werken in 
het kader van het geweldige zendingsprogramma.' ('Advice to a Young 
Man: Now is the Time to Prepare', New Era, juni 1973, blz. 9; cursivering 
toegevoegd.) 

President Kimball heeft met nadruk gezegd dat de verantwoordelijkheid 
voor de opleiding van zendelingen allereerst berust bij het gezin. Hij heeft 
ons gevraagd om onze zendelingen 'veel beter, veel eerder, veel langer [op 
te leiden], zodat ze allemaal hun zending met grote vreugde tegemoet 
zien.' ('When the World Will Be Converted', Ensign, oktober 1974, blz. 7.) 

• Hoe kunnen we de jeugd al heel vroeg op een zending voorbereiden? 

• Toon plaat 19-a: Een jongen telt het geld in zijn zendingsspaarpot. 

Ouderling S. Dilworth Young heeft een aantal bruikbare tips gegeven om 
kinderen op een zending voor te bereiden. Hij heeft gezegd dat we vaak 
met onze kinderen moeten bidden om onze hemelse Vader te vragen een 
zending mogelijk te maken. We kunnen verhalen vertellen van zendelingen 
in onze familie. Hij raadde ons ook aan de jeugd vertrouwd te maken met 
de Schriften, hun gehoorzaamheid bij te brengen en ze de kans te geven om 
anderen te helpen. Ouderling Young gaf aan dat we de jeugd die belang-
rijke waarheden kunnen bijbrengen tijdens de gezinsavond, aan tafel, voor 
het slapen gaan en tijdens gezamenlijke activiteiten van het gezin. (Ensign, 
juli 1972, blz. 76-77.) 

Ouderling Franklin D. Richards heeft gezegd: 

'Een van de dingen die ik als jongeman wilde, was op zending gaan. (...) Ik 
weet zeker dat mijn ouderlijk gezin in die beslissing een belangrijke rol 
heeft gespeeld. 
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'Ik kan me nog herinneren dat mijn grootmoeder, Jane Snyder Richards me 
verhalen vertelde over mijn grootvader. (...) Ik had veel bewondering voor 
hem. Hij is een geweldige zendeling geweest en heeft diverse zendingen 
vervuld. Ik weet zeker dat het me heeft beïnvloed.' ('Have a Dream' New 
Era, januari 1978, blz. 4.) 

• Toon plaat 19-b: Een moeder bereidt haar zoon voor op het leven van 
een zendeling door hem te leren koken. 

We moeten zorgen dat onze tieners fysiek sterk worden, zodat ze tijdens 
hun zending niet te vermoeid raken. Ze moeten leren hoe ze een eenvou-
dige maar voedzame maaltijd kunnen bereiden en verstandig boodschap-
pen kunnen doen. Goede eetgewoonten zijn van het grootste belang om 
gezond en sterk genoeg te blijven voor hun werk. We moeten ze leren 
wassen, strijken en kleren verstellen. We moeten ze ook leren hoe ze hun 
kamers schoon moeten houden. Ze kunnen prijs gaan stellen op nette 
kleding en een goede verzorging. Ze kunnen leren sparen, serieuze verke-
ring uitstellen, een getuigenis verkrijgen en geven, en zich bekeren. Dat 
kan allemaal voordat ze op zending gaan. 

• Hoe kunnen we de jeugd aansporen om geld voor een zending te ver-
dienen en te sparen? 

Ouderling M. Russell Ballard, destijds werkzaam als zendingspresident, liet 
zijn zendelingen antwoord geven op de vraag: 'Hoe had mijn moeder me 
beter voor kunnen bereiden?' 

Hun antwoord luidde: 'Mijn moeder had erop moeten staan dat ik beter 
oplette als zij probeerde me huishoudelijke zaken bij te brengen - koken, 
schoonmaken, de was, letten op voordelige aanbiedingen, persoonlijke 
verzorging, verstellen, makkelijke maaltijden.' 

Ouderling Ballard gaf toen dit advies: 'Moeders, zorg dat uw kinderen oog 
hebben voor de behoeften van anderen en daaraan tegemoet komen. Breng 
ze de grondbeginselen van goede menselijke verhoudingen bij. (...) Sla uw 
armen om uw kind heen, kijk het recht in de ogen en zeg dat het die 
vaardigheden moeten leren omdat u zo graag wilt dat het op zijn zending 
gelukkig en succesvol is.' (Ensign, november 1976, blz. 88.) 

• Hoe kunnen we zorgen dat onze kinderen oog hebben voor de behoeften 
van anderen thuis? Bij vrienden of vriendinnen thuis? In openbare gele-
genheden? 

Als zendelingen hun roeping willen vervullen zoals de Heer dat wil, 
moeten ze leren werken. In het Boek van Mormon krijgen degenen die het 
woord van God verkondigen de raad om 'met alle ijver' te prediken, en 
'met alle macht te arbeiden' (Jakob 1:19). De zendeling(e) die aanpakt en 
hard werkt, is gelukkig en productief. 

Een andere voormalige zendingspresident, ouderling Vaughn J. Feather-
stone, vertelde dit verhaal: 
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'Een zendeling in ons zendingsgebied kampte met een aantal ernstige 
gezondheidsproblemen. (...) Toen ik in het zendingsgebied aankwam, sliep 
hij 's morgens uit om te voorkomen dat zijn weerstand verminderde en hij 
griep kreeg. Als hij tussen de middag thuiskwam, ging hij weer en paar uur 
slapen om maar geen kou te vatten. Zijn collega had het er moeilijk mee en 
belde me op. 

'Ik belde de dokter van de zendeling op. Hij zei: "Hij heeft wel een slechte 
conditie, maar die is beter dan toen hij hier aankwam. Daar zal niet veel 
verandering in komen, ongeacht het aantal uren dat hij werkt." Ik liet de 
zendeling naar mijn kantoor komen en zei dat ik liever had dat hij echt 
griep had dan dat hij zich er steeds zorgen over maakte. Ik besprak met 
hem (...) dat hij beter gewoon aan het werk kon gaan en doen waarvoor 
de Heer hem geroepen had. (...) 

'Hij nam mijn raad ter harte en paste die toe. Hij werd een van de beste 
zendelingen in het zendingsgebied. Hij had ontdekt hoe hij (...) moest 
werken.' ('Self-Denial', New Era, november 1977, blz. 7.) 

• Welke invloed kunnen jongevrouwen hebben op jongemannen die zich 
op hun zending voorbereiden? 

Jongevrouwen kunnen veel invloed hebben op het gedrag van jongeman-
nen. Een jongevrouw behoort hoge normen te hanteren ten aanzien van 
kleding, taalgebruik en gedrag. Ze behoort altijd een rechtschapen voor-
beeld te geven. In een toespraak tot de jongevrouwen van de kerk heeft 
ouderling David B. Haight gezegd: 

'Jullie, jongevrouwen, spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding en de 
opleiding van onze jongemannen. (...) 
'Jij, dochter van Zion, kan een lichtend voorbeeld zijn. Begin niet te vroeg 
aan afspraakjes of een verkering. (...) Ontwikkel je geest en je persoonlijk-
heid. (...) Jullie hebben allemaal talenten die je moet ontwikkelen en 
waarvan je anderen deelgenoot moet maken. 
'Lees goede boeken. Luister naar goede muziek. Bestudeer en bespreek de 
zegeningen van het woord van wijsheid. (...) 

'Lees in de Schriften. (...) 

'Je kunt een jongeman in een kritieke periode van zijn leven aanmoedigen, 
beïnvloeden en zelfs beschermen. (...) Je toont je liefde voor de Heer als je 
zorgt dat een jongeman zich aan de normen van de kerk houdt en voorbe-
reid is om de Heer te dienen.' (Ensign, november 1977, blz. 57-58.) 

Het is belangrijk dat jongevrouwen respect hebben voor jongemannen en 
hen aanmoedigen op zending te gaan. Elke gedachte aan een huwelijk 
moet worden opgeschort totdat de jongeman zijn zending vervuld heeft. 

Zorgen dat zendelingen hun roeping kunnen vervullen 
We denken vaak aan de zendelingen die we gekend hebben, vooral aan 
degenen die ons de eerste lessen in het evangelie hebben gegeven. We 
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hebben waardering voor hun offerbereidheid en voorbeeld. We kunnen 
onze dankbaarheid voor hen en voor onze hemelse Vader tonen door te 
zorgen dat andere zendelingen him roeping beter kunnen vervullen. Onze 
jongevrouwen en jongemannen die op zending zijn, hebben voortdurend 
onze hulp en steun nodig. We kunnen voor hen bidden en zorgen dat zij 
begrijpen hoe belangrijk gebed is. 

Ouderling Hugh B. Brown vertelde hoe zijn moeder ervoor zorgde dat hij 
tijdens zijn zending in Engeland op de Heer bleef vertrouwen. Bij zijn 
vertrek zei ze tegen hem: 'Hugh, mijn zoon, weet je nog dat je, toen je klein 
was, vaak enge dromen en nachtmerries had? Ik sliep in de kamer ernaast 
en jij riep dan: "Mama, mama, bent u daar?" Weet je nog dat ik altijd zei: 
"Ja, jongen, ik ben er. Draai je maar om en ga slapen. Er is niets aan de 
hand.'" Ze zei: 'Mijn jongen, straks liggen er achtduizend kilometer, een 
continent en een oceaan, tussen ons. Jij zult niet alleen 's nachts, maar ook 
vaak overdag nachtmerries krijgen en dan zul je om hulp en troost willen 
roepen. Als je omringd bent door moeilijkheden, als je in verleiding komt, 
als je verward bent en niet weet waar je heen moet, roep dan en zeg: 
"Vader, bent U daar?'" Ze zei: 'Mijn jongen, ik beloof je dat Hij altijd 
antwoord zal geven en dat je niet bang hoeft te zijn.' (The Abundant Life, 
blz. 202-203.) 

• Hoe kunnen we de zendelingen nog meer helpen? 

Ze moeten post krijgen van het thuisfront. Ouderling Gordon B. Hinckley 
heeft daarover het volgende advies gegeven: 'Ik heb te doen met een zen-
deling die niet regelmatig post van thuis krijgt. Een brief per week is over 
het algemeen een goede regel. Anderzijds kan teveel post schadelijk zijn 
voor het moreel van een zendeling. Om doeltreffend te werken moet een 
zendeling zich losmaken van thuis; daarom is het soort post dat hij krijgt 
van enorme invloed op wat hij doet en hoe hij zich voelt. Brieven over pro-
blemen in het gezin waarin de moeilijkheden uitgebreid worden bespro-
ken, zijn schadelijk voor het moreel van de zendeling. Verstandige brief-
schrijvers schrijven over positieve zaken - hoe trots ze op de zendeling zijn, 
hoe ze door zijn zendingswerk door de Heer gezegend worden. Zulke 
brieven hebben een positieve invloed op een zendeling.' (Aangehaald door 
Brian Kelly in 'A Visit with Elder Gordon B. Hinckley about Missionary 
Work', New Era, juni 1973, blz. 32.) 

• Wat voor soort brieven zouden jongevrouwen aan zendelingen kunnen 
schrijven? 

Jongevrouwen behoren de zendelingen over hun geestelijke ervaringen te 
schrijven, en ook over goed nieuws omtrent vrienden en thuis. 

• Hoe kunnen wij de zendelingen in ons gebied helpen? 

We kunnen familieleden en vrienden die geen lid zijn, aan de zendelingen 
voorstellen. We kunnen ook zorgen dat we geen beslag leggen op hun tijd. 
Als we ze uitnodigen om te komen eten, kunnen we direct aan tafel gaan. 
Daarna kunnen we ze aansporen om weer aan het werk te gaan. We 
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moeten niet verwachten of toestaan dat ze helpen met de afwas. We moe-
ten ze niet vragen om televisie te blijven kijken. We kunnen zorgen dat we 
van de zendingsregels op de hoogte zijn en zorgen dat de zendelingen zich 
daaraan kunnen houden. 

Jongevrouwen moeten er vooral op letten dat ze de tijd van de zendelingen 
niet in beslag nemen voor onbelangrijke activiteiten. Jongevrouwen beho-
ren nooit met een zendeling alleen te zijn of een hechte band met hem aan 
te moedigen. Jongevrouwen behoren niet met zendelingen in hun gebied te 
corresponderen of te telefoneren. 

Als we allemaal respect tonen voor de zendelingen en hun roeping, kun-
nen zij het evangelie beter verkondigen. 

Tot slot 
Ouderling Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 'Zendingswerk is nooit 
gemakkelijk geweest, maar toch zijn de vreugdevolle beloningen voor 
zendingswerk met niets anders te vergelijken. Het evangelie van Jezus 
Christus is zo kostbaar dat de verkondiging ervan al onze moeite, tijd 
en middelen waard is.' (New Era, juni 1973, blz. 30.) 

Als vrouwen in de kerk moeten we al het mogelijke doen om onze jeugd 
op een zending voor te bereiden. Onze inspanningen kunnen van invloed 
zijn op hun besluit om wel of niet op zending te gaan. Onze aanmoediging 
is van grote invloed op de manier waarop zij hun werk doen. Wij kunnen 
zorgen dat onze zendelingen zich voorbereiden op de vreugde die zij zul-
len ervaren als zij onze broeders en zusters de boodschap van het heil 
brengen. (Zie LV 18:15-16.) We moeten dikwijls evalueren, onze kerkleiders 
en andere leden om ideeën vragen, en onze hemelse Vader vragen om 
inspiratie als we onze zendelingen willen helpen bij de verkondiging van 
het evangelie aan de wereld. 

Opdracht 
Lees deze les thuis nog eens over. Kies een aantal manieren waarop u uw 
kinderen of uzelf op een zending kunt voorbereiden. U kunt erover naden-
ken hoe u de toekomstige zendelingen en de zendelingen in uw gebied 
meer kunt steunen. Stel u als gezin ten doel regelmatig te schrijven aan een 
zendeling in het zendingsveld. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 33, 'Zendingswerk'. 

2. Geef de zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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ONS HUISHOUDEN 
GOED BEHEREN 

L e s 2 0 

Het doel van deze les is ons huishouden goed te beheren en onze tijd goed 
te gebruiken. 

Als ons huis op orde is, kunnen we andere belangrijke dingen doen 
President Brigham Young heeft gezegd: 'Kijk eens hoe u ordelijk en schoon 
te werk kunt gaan. (...) Maak uw huis tot een gezellig thuis, en sier uw hart 
met de genade van God.' (Discourses of Brigham Young, samengesteld door 
John A. Widtsoe [1954], blz. 200.) 

Efficiënt huishouden is een onderdeel van onze taak als huisvrouw. Als we 
ons huis netjes houden, geeft ons dat een gevoel van trots. We ervaren een 
vredige sfeer thuis als het er netjes is. Alles wat we nodig hebben, kunnen 
we vinden. Een goed georganiseerd huis is gemakkelijker schoon te 
houden dan een wanordelijk huis. 

We moeten niet alleen ons huis, maar ook onze tijd goed indelen. Sommige 
vrouwen besteden teveel tijd aan het schoon en ordelijk houden van hun 
huis. Zij moeten leren hoe ze minder tijd in het huishouden kunnen steken 
zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun gezin, talenten ontwikkelen, 
en anderen helpen. Het huishouden is belangrijk, maar het moet ons niet 
afhouden van belangrijker zaken. Ten slotte is een schoon huis slechts een 
middel tot een doel en geen doel op zichzelf. Ons belangrijkste doel is 
gelukkig zijn en ons gezin gelukkig maken. We hebben tijd nodig om onze 
talenten te ontwikkelen en de evangeliebeginselen te leren naleven. We 
moeten tijd hebben om functies in de kerk te vervullen, onze buren en 
mensen in nood te helpen en een goede zendeling te zijn. Als we ons huis 
schoon houden zonder daar al te veel tijd aan te besteden, kunnen we meer 
tijd aan gezinsactiviteiten en aan die andere belangrijke dingen besteden. 

• Toon plaat 20-a: Een gezin vermaakt zich met muziek. 

• Vraag de zusters de volgende vragen te overdenken: Wat is het doel van 
mijn leven? Waaraan moet ik het grootste deel van mijn tijd besteden? 
Waarom is evenwicht tussen mijn activiteiten, mijn gezin en huishoude-
lijk werk belangrijk? 
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Voor alles een vaste plaats 
Om geriefelijk te zijn, moet een huis doelmatig zijn. De eerste stap is dat we 
van elke kamer beslissen wat haar functie is. Dan kunnen we wat we in die 
kamer nodig hebben in goed geordende laden en kasten doen. 

• Aanschouwelijk onderwijs (naar keuze): Zet de doos met verschillende 
voorwerpen op tafel. Laat een zuster het doen of ze een buurvrouw helpt 
met het opruimen van haar huis. Laat haar de voorwerpen uit de doos 
sorteren en een aantal keurige stapeltjes maken. Elk stapeltje moet 
bestaan uit gelijksoortige voorwerpen die in een goed geordende lade of 
kast kunnen. 

Soms hebben we niet genoeg kasten of laden. In dat geval kunnen wij of 
onze echtgenoot die kopen of maken. Zelfs als we veel kasten hebben, 
kunnen we nog ontdekken dat we te weinig ruimte hebben om alles op te 
bergen. In dat geval is het een goed idee om onze spullen nog eens te bekij-
ken en te bepalen wat iemand anders zou kunnen gebruiken, wat wegge-
gooid kan worden, en wat ergens anders opgeborgen moet worden. Als we 
besluiten een aantal zaken op te slaan, moeten we ze in dozen doen met 
een etiket. Dan kunnen we onze spullen snel en gemakkelijk vinden. 
Belangrijke papieren zoals een testament, akten, verzekeringspapieren en 
familiefoto's moeten geordend en voorzien van een aanduiding opgebor-
gen worden. 

Het is gemakkelijker ons huis netjes te houden als alle gezinsleden 
meedoen. De taak om het huis schoon en netjes te houden, moet over alle 
gezinsleden verdeeld worden. President Brigham Young heeft de volgende 
raad gegeven: 'Breng kleine kinderen de beginselen van orde bij; leer het 
kleine meisje dat ze de bezem op zijn plaats moet zetten (...) en dat alles 
een eigen plaats heeft. Leer ze dat ze hun kleren netjes moeten neerleggen, 
en waar ze die kunnen vinden. (...) Leer kleine jongens dat ze het tuinge-
reedschap moeten opbergen waar het niet kan roesten (...) en zorg dat ze 
het gereedschap dat ze niet meer nodig hebben op de goede plaats opber-
gen.' (Discourses of Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe 
[1954], blz. 211.) 

• Toon plaat 20-b: Een zuster leert haar jonge kinderen netheid en ordelijk-
heid. Laat de zusters vertellen hoe zij hun gezinsleden geleerd hebben 
om dingen op te ruimen. 

Ons huishouden vereenvoudigen 
Een klusje neemt minder tijd in beslag als we alles eerst goed georgani-
seerd hebben. Het is goed om huishoudelijk gereedschap zo klaar te zetten 
voordat we beginnen, zodat we niet steeds heen en weer hoeven te lopen 
voor wat we nodig hebben. We kunnen ook energie besparen door wat we 
nodig hebben binnen handbereik te zetten. 

We vereenvoudigen ons werk ook door meteen op te ruimen als we klaar 
zijn met een karwei. Rommel wordt al snel meer rommel. Als het aanrecht 
of andere werkplek een warboel is, zal er meer op de grond vallen. Potten, 
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pannen en borden zijn moeilijker schoon te krijgen als we ze met voedsel-
resten erop laten staan. Het wordt gemakkelijker als we dat direct oprui-
men. 
Een aantal dingen tegelijk doen is een derde manier om huishoudelijk werk 
gemakkelijker te maken. Sommige huisvrouwen dragen een schort met 
zakken. Terwijl ze door het huis gaan, ruimen ze op. Efficiënte huisvrou-
wen combineren een aantal werkzaamheden. Zij praten of plannen bijvoor-
beeld terwijl ze met hun handen bezig zijn. Ze vouwen kleren op terwijl ze 
kinderen leren hoe ze met een bepaald probleem moeten omgaan of tijdens 
een telefoongesprek. Het is leuk om manieren te vinden om onze tijd effici-
ënt te gebruiken. 

Vraag de zusters of zij manieren hebben gevonden om minder tijd met het 
huishouden bezig te zijn. 
Vaak zijn er in de loop van de dag momenten die verloren gaan omdat we 
niet van tevoren bepaald hebben hoe we die kunnen gebruiken. 

• Hoe kunnen we onze vrije ogenblikken productiever maken? 

We kunnen de extra tijd die we gewonnen hebben door een efficiënte werk-
wijze, gebruiken om uit te rusten, zelf of met ons gezin iets leuks te doen, 
anderen te helpen, of om aan iets te werken dat veel tijd vergt, zoals onze 
familiegeschiedenis. 
• Waar zou u graag tijd voor hebben? 

Door plannen te maken, krijgen we dingen voor elkaar 
Sommige mensen hebben het altijd druk, maar schijnen toch niet zoveel te 
bereiken. We moeten beslissen wat het belangrijkste is en dat het eerste 
doen. 
• Laat een zuster de zes belangrijkste dingen opnoemen die ze morgen 

moet doen. Zet ze op het bord. Laat ze dan nummeren in volgorde van 
belangrijkheid. Raad de zusters aan die procedure te proberen als ze hun 
dag gaan indelen, en de ene taak af te maken voordat ze aan een andere 
beginnen. 

Soms kunnen we niet alles doen wat we die dag van plan waren. Als we 
echter het belangrijkste eerst doen, hebben we onze tijd goed besteed. Het 
is belangrijk om bij de planning van ons werk flexibel te zijn. Onze plannen 
worden zelden precies zo uitgevoerd als we verwachten. Kleine en grote 
onvoorziene omstandigheden kunnen zorgen voor oponthoud, maar als 
we een doel voor ogen hebben, zullen we ons werk afmaken. We zullen aan 
het einde van de dag een tevreden gevoel hebben. We zullen meer tijd 
hebben om met ons gezin door te brengen. 

Tot slot 
Ordelijkheid kan in ons gezin meer vrede en harmonie teweegbrengen. We 
hebben meer tijd om onze talenten te ontwikkelen en anderen te helpen. 
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Opdracht 

Ga deze week orde scheppen. Maak beter gebruik van uw tijd. 

Aanvullende tekst 
• Leer en Verbonden 88:119 (Organiseert u en vervaardig elk noodzakelijk 

voorwerp). 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. (Naar keuze) Breng een grote doos met diverse voorwerpen mee naar 
de les, bijvoorbeeld met kleding in verschillende maten, speelgoed, 
gereedschap, keukengerei enzovoort. 

2. Geef de zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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FINANCIEEL BEHEER 
L e s 21 

Het doel van deze les is ons financiën leren te beheren. 

Onze middelen verstandig gebruiken 
'Des Heren is de aarde en haar volheid' (Psalmen 24:1). 

President Brigham Young heeft gezegd dat de Heer 'een aanzienlijk deel 
ervan aan zijn volk heeft gegeven. (...) Maar het is niet van ons, en alles 
wat wij moeten doen is: proberen erachter te komen wat de Heer wil dat 
wij doen met wat wij in ons bezit hebben, en het dan ook doen.' Brigham 
Young heeft ook gezegd dat we dat kunnen 'door geloof, geduld en ijver'. 
(Discourses of Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe [1954], 
blz. 305.) 

Wat heeft de Heer ons gegeven om ons gezin te kunnen onderhouden? 
Bedenk eens hoezeer het inkomen van uw gezin afhankelijk is van wat de 
Heer bij de schepping van de aarde gegeven heeft. 

De Heer heeft ons de volheid van de aarde gegeven. De mens heeft geld 
uitgevonden om elkaar voor zaken te betalen die van de aarde afkomstig 
zijn. Volgens het woordenboek is geld een stoffelijk middel dat uitwisseling 
van goederen mogelijk maakt zonder directe ruil, ofwel een algemeen 
gangbaar betaalmiddel. Geld is een waardemeter. Alle beschavingen 
hebben een of andere vorm van geld. Wij moeten leren ons geld te gebrui-
ken zoals de Heer dat wil. 

Gebruik van ons inkomen plannen 
Met geld kunnen we iets goeds doen. De Heer wil dat wij iets goeds doen. 
Hij wil dat we zorg dragen voor ons gezin en een bijdrage leveren aan zijn 
werk op aarde. Als wij ons geld verstandig beheren en het gebruiken zoals 
Hij het bedoelt, zegent Hij ons met wat we zelf nodig hebben. We moeten 
leren verstandig met geld om te gaan. Uit de manier waarop we ons geld 
gebruiken blijkt onze houding ten opzichte van aderen, ten opzichte van de 
Heer en zijn werk, en ten opzichte van onszelf. Er blijkt uit of we edelmoe-
dig of zelfzuchtig, zuinig of verkwistend zijn. 
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• Lees Lucas 14:28-30. Wat moeten wij doen voordat we ons geld 
uitgeven? 

• Toon plaat 21-a: Een gezin bespreekt het budget. 

Wij behoren als gezin samen te bepalen hoe ons geld wordt uitgegeven. 
Dat plan noemen we een budget. Daardoor hebben we overzicht. Het voor-
komt dat we geld uitgeven voor onbelangrijke zaken. Elke succesvolle zaak 
werkt met een budget. Zelfs onze kerk heeft een budget. 

Elk gezin heeft een ander budget. Wat voor het ene gezin belangrijk is, kan 
voor het andere minder belangrijk zijn. Wij moeten bepalen wat voor ons 
gezin het belangrijkste is. We moeten financiële doelen stellen. Dat kunnen 
we thuis in een gezinsraad doen. 

Een van de grote geboden die we gekregen hebben, is de wet van tiende. 
Als heiligen der laatste dagen moeten we dat beschouwen als de eerste 
post van ons budget. De Heer zal ons zegenen als we ons aan dat gebod 
houden. Als wij consequent een tiende van ons inkomen betalen, hebben 
we de zekerheid dat de Heer ons op zijn manier zal zegenen. (Zie Maleachi 
3:10; Matteüs 6:33.) Het is een troost te weten dat de Heer betrokken is bij 
ons stoffelijk welzijn. Hij zal ons zegenen als we eerlijk zijn en bereid om 
het koninkrijk van God op de eerste plaats te stellen. 

Budgetteren 
• Toon plaat 21-b: Een voorbeeld budgetlijstje. 

Als eerste stap bij het opmaken van een budget tellen we al onze inkomsten 
bij elkaar op. We moeten weten hoeveel ons maandelijks inkomen is. 

• Zet op het bord: Totaal inkomen. 

Dan nemen we tien procent van dat totale inkomen af voor onze tiende. 

• Zet op het bord: Tiende - 10 procent. 

Als tweede stap leggen we geld opzij voor bijdragen aan de kerk, met 
inbegrip van onze vastengaven en het zendingsfonds. 

• Zet op het bord: Bijdragen aan de kerk. 

Als we onze tiende betaald hebben en aan onze andere kerkelijke verplich-
tingen hebben voldaan, leggen we geld opzij om te sparen. De leiders van 
de kerk adviseren ons om net zoveel te sparen als we aan tiende betalen -
met andere woorden: tien procent. (Zie Relief Society Courses of Study, 
[1977], blz. 56-57.) Als we geldproblemen hebben, kunnen we wat minder 
sparen, maar we moeten elk maand wel iets sparen. We gebruiken ons 
spaargeld voor onverwachte situaties, zoals werkeloosheid, ziekte, of een 
ongeluk. We moeten ook sparen voor een zending, een opleiding, reizen 
naar de tempel, en andere langetermijndoelen. 

• Zet op het bord: Spaargeld. 

Als we niet veel kunnen sparen, kunnen we proberen thuis zuinig te zijn. 
We kunnen vertrouwen op onze eigen talenten en vaardigheden. Daardoor 
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Budget 

Totaal inkomen 

Tiende-10 procent 

Bijdragen aan de kerk 

Spaargeld 

Voedsel 

Kleding 

Woonkosten 

Dokterskosten 

Vervoer 

Gas, licht en water 

Andere kosten 

Andere kosten 

Andere kosten 

Totale uitgaven 

21-b. Een voorbeeld van een budgetlijstje. 
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kunnen we veel geld besparen. We kunnen onze eigen groente telen. We 
kunnen oude kleren hergebruiken door er iets anders van te naaien. We 
kunnen nieuwe meubels maken van oude, nieuw speelgoed van bijvoor-
beeld kratten, stukken boomstam, afvalhout, oude kleding en knopen. 
Door hergebruik van kleding en door meubels te repareren kunnen we in 
veel zaken voorzien. 

• Toon plaat 21-c: Zelfgemaakte meubels voor weinig geld. 

• Laat de zusters tonen wat ze hebben meegebracht. Vraag ze hoe ze die 
zelf hebben geteeld of gemaakt. 

De volgende posten in ons budget zijn de eerste levensbehoeften: voedsel, 
kleding en woonkosten. Het bedrag dat we daaraan besteden, varieert, 
afhankelijk van onze zuinigheid en de grootte van ons gezin. Gezinnen die 
kant en klaar voedsel kopen, geven meer uit dan waar men kookt met 
gekochte bestanddelen, of groente en fruit uit eigen tuin eet. Verstandig 
winkelen houdt in dat we letten op de koopjes, alleen het nodige kopen en 
luxe vermijden. We kunnen ook geld besparen door oude kleren te verma-
ken of stof in de uitverkoop te kopen en daar kleding van te maken in 
plaats die kant-en-klaar te kopen. Sommige gezinnen sparen geld uit 
doordat ze in een goedkoop huis wonen. 

• Zet op het bord: Voedsel, kleding, woonkosten 

Een gezin geeft ook geld uit aan andere zaken. Dat zijn bijvoorbeeld dok-
terskosten. Een aantal andere, veel voorkomende uitgaven zijn: vervoer, 
verwarming, elektriciteit en water. 

Zet op het bord: Dokterskosten, vervoer, gas, licht en water. 

Het geld dat over is, kunnen we bestemmen voor dingen die we graag 
willen hebben, maar niet echt nodig hebben. Dat kunnen zijn: vakanties, 
cadeaus, bioscoop enzovoort. 

• Zet op het bord: Overige. 

Als er geen geld over is, of als er niet genoeg is voor alle noodzakelijke 
dingen, zullen we de bedragen voor de andere posten moeten wijzigen. 
Als we eenmaal besloten hebben hoe we ons geld gaan uitgeven, moeten 
we ons aan ons budget houden. Als we het bedrag voor een bepaalde post 
hebben uitgegeven, moeten we daarvoor ook niet meer geld uitgeven 
voordat we ons volgende salaris hebben ontvangen. Als zich een noodge-
val voordoet, kunnen we het geld daarvoor lenen uit de minst belangrijke 
post van ons budget. 

Het is mogelijk dat we het budget de volgende maand anders bepalen dan 
de maand daarvoor. We moeten een budget opstellen dat bij ons gezin past. 
Als we met een budget werken, zullen we merken dat we daardoor ons 
geld verstandig gebruiken. 

• Welke zegeningen ontvangen we als we volgens ons budget te werk 
gaan? Waarom is het belangrijk dat we onze kinderen leren hoe ze met 
geld moeten omgaan? Hoe kunnen we dat doen? 
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Schuld vermijden 
• Lees Leer en Verbonden 104:78. Waarom denkt u dat de Heer ons 

geboden heeft schuld te vermijden? 

President J. Reuben Clark jr. heeft gezegd: 

'Laten we schuld vermijden als de pest; als we op dit moment schulden 
hebben, laten we ze dan afbetalen; als dat vandaag niet kan, dan morgen. 

Laten we nauwgezet de tering naar de nering zetten, en ook een beetje 
sparen.' (Conference Report, april 1937, blz. 26.) 

We kunnen onze schuld verminderen door hem in ons budget op te nemen. 
Misschien moeten we minder geld in andere posten steken, maar onze pro-
feten hebben gezegd dat we schulden moeten vermijden. Behalve voor het 
kopen van een huis of andere, heel belangrijke zaken, moeten we vermij-
den op krediet te kopen. Als we geld schuldig zijn, moeten we het afbeta-
len zoals we hebben afgesproken en eerlijk zijn in al onze overeenkomsten 
met anderen. 

President N. Eldon Tanner heeft ons gewaarschuwd voor een van de 
grote gevaren van schuld: '[Mensen] kunnen geen plezier in hun leven 
hebben als ze zo diep in de schulden zitten dat ze zich geen raad meer 
weten. Dat veroorzaakt wrijving in het gezin, zorgen en ongerustheid, 
en soms echtscheidingen, gewoon omdat mensen de tering niet naar de 
nering zetten.' (Toespraak op een welzijnszorgvergadering voor de land-
bouw, 9 april 1966; geciteerd in Relief Society Courses of Study, 1977-1978, 
blz. 81.) 

• Welke zegeningen ontvangen we als we geen schulden hebben? 

Tot slot 
De Heer heeft ons deze aarde gegeven om voor onszelf te kunnen zorgen. 
Hij wil dat het goed met ons gaat. Als wij ons geld verstandig beheren en 
het koninkrijk van God op de eerste plaats stellen, zal de Heer ons zowel 
stoffelijk als geestelijk zegenen. 

Opdracht 
Maak tijd om voor de komende maand een budget op te stellen. Ouders 
kunnen tijdens de gezinsraad het budget met de kinderen bespreken. Als u 
schulden heeft, gaat u na hoe u die schulden kunt verminderen. Probeer 
elke maand te sparen. 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Vraag drie of vier zusters of zij iets kunnen meebrengen wat ze zelf 
gemaakt hebben, zoals fruit of groenten uit eigen tuin, een zelfgemaakt 
kledingstuk, zelfgemaakt speelgoed of iets decoratiefs. 

2. Geef de zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen 
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VOEDING 
L e s 22 

Het doel van deze les is te leren welk voedsel we moeten eten om gezond te 
blijven. 

Onze hemelse Vader wil dat we gezond zijn 
Onze hemelse Vader houdt heel veel van ons. Omdat Hij wil dat we goed 
gezond zijn op aarde, heeft Hij ons richtlijnen gegeven met betrekking tot de 
voedingsmiddelen en andere zaken die we tot ons nemen. Die richtlijnen 
zijn te vinden in Leer en Verbonden 89, ook wel het 'woord van wijsheid' 
genoemd. In het woord van wijsheid staat welk voedsel goed is voor onze 
gezondheid. Ook staat er dat we bepaalde stoffen moeten vermijden, zoals 
thee, koffie, alcohol en tabak, omdat die schadelijk voor ons zijn. 

Verschillende voedingsmiddelen dragen bij tot onze gezondheid 
• Lees Leer en Verbonden 89:10-11. 

Welke soorten voedsel worden in deze verzen genoemd? Welke soorten 
fruit en groenten kunnen we hier krijgen? 

Fruit en groenten zijn belangrijk omdat ze vitaminen bevatten die ons tegen 
ziekten beschermen. Door die voedingsmiddelen te eten, kunnen we som-
mige vormen van blindheid en infecties voorkomen en zullen wonden goed 
genezen. Ze beschermen ons ook tegen veel andere gezondheidsproblemen. 

• Lees Leer en Verbonden 89:12-13. 

Welke voedingsmiddelen worden in deze verzen genoemd? 

Vlees, gevogelte, eieren en vis bevatten proteïne, waardoor ons lichaam 
sterk wordt. Proteïne bouwt het spierweefsel op en draag bij tot herstel van 
ziekten. Vooral zwangere vrouwen en kleine kinderen hebben proteïnen 
nodig. Die soorten voedsel bevatten ook mineralen, zoals ijzer en calcium, 
waardoor ons lichaam zich kan ontwikkelen en goed kan functioneren. 

• Lees Leer en Verbonden 89:14-17. 

Welke soorten voedsel worden in deze verzen genoemd? Welke voedings-
middelen gebruikt u die daarmee overeenkomen? 

Naast graan wordt in vers 16 de vrucht van de wijnstok genoemd en alles 
wat vruchten voortbrengt. Daaronder vallen ook meloenen, pompoenen, 
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De voedselpiramide 
Leidraad bij maaltijdkeuzes 

Vetten, oliën en zoetigheden 
SPAARZAAM GEBRUIKEN 

Vlees, gevogelte, vis, 
droge bonen, eieren 

en noten 
2-3 PORTIES 

Brood, granen, rijst en pasta 
6-11 PORTIES 

22-b. Voedselpiramide. 
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Melk, yoghurt en 
kaas 
2-3 PORTIES 

Fruit 
3-5 PORTIES 

Groenten 
3-5 PORTIES 
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tomaten, erwten en bonen. Al deze voedingsmiddelen komen wat betreft 
de voedingswaarde overeen met granen. Ze bevatten enkele proteïnen, vita-
minen en mineralen die we nodig hebben. Van belang is ook dat ze koolhy-
draten (dat zijn natuurlijke zetmelen en suikers). Ons lichaam heeft koolhy-
draten nodig om de energie voor onze dagelijkse activiteiten te produceren. 

Gevarieerde voeding is noodzakelijk voor een goede gezondheid 
Sommige mensen denken dat het niet uitmaakt wat ze eten zo lang hun 
maag maar wordt gevuld. Dat is niet waar. Geen enkele soort voedsel kan 
de andere vervangen. Elke soort heeft zijn eigen waarde. We hebben de 
vitaminen in fruit en groenten nodig om ons te beschermen tegen bepaalde 
ziekten. We hebben de proteïne in vlees en ander voedsel nodig om te 
groeien (Als men verkiest geen vlees of dierlijke producten te eten, zijn 
bonen, erwten en linzen goede bronnen van proteïne). Ook hebben we 
granen nodig voor onze energie. Als we bij de planning van onze maaltij-
den uitgaan van de maaltijdschijf die door het Voorlichtingsbureau voor de 
Voeding is ontworpen en uit vier groepen bestaat, zorgen we ervoor dat we 
gevarieerd eten. 

• Toon plaat 22-a: Voedsel uit elke voedselgroep; en 22-b: Leidraad bij 
voedselgroepen. Vraag de zusters voorbeelden te geven van voedsel dat 
in elke groep thuishoort. 

Iedereen heeft dagelijks een bepaalde hoeveelheid uit elke voedselgroep 
nodig. We behoren ervoor te zorgen dat elke maaltijd iets uit alle vier de 
groepen bevat. 

• Toon een poster met de volgende voorbeelden uit elke voedselgroep, of 
verwijs naar de informatie die u op het bord hebt gezet: 

1 snee brood; 1/2 kop gekookte granen, rijst of pasta 

1 stukje vers fruit; 1/2 kop ingeblikt of gekookt fruit; 1 kop 
rauwe bladgroente; 1/2 kop gekookte groente 

1 kop melk; 30-50 gram kaas; 60-90 gram mager vlees, gevo-
gelte of vis; 1/2 kop gekookte bonen; 1 ei 

Halvarine, margarine met 33 procent of meer linolzuur 

• Schrijf op het bord wat u gisteren gegeten hebt. 

Zat daar iets bij van elke groep? Krijgt u dagelijks genoeg uit elke voedsel-
groep? Zo niet, wat kunt u daaraan doen? 

Om van elke voedselgroep genoeg tot u te nemen, kan het nodig zijn dat u 
goedkoper voedsel uit elke groep koopt, om zo uw geld verstandig te beste-
den. 

• Welk voedsel in elke groep is duurder? Welk duurder voedsel in elke 
groep kan vervangen worden voor goedkoper voedsel in dezelfde groep? 
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De vier voedselgroepen in onze maaltijden verwerken 
We kunnen dagelijks op verschillende manieren genoeg voedsel van elke 
groep tot ons nemen. 
1. We kunnen aan het begin van de dag bedenken wat we die dag gaan 

klaarmaken. Soms, als we wachten totdat het tijd is om het voedsel te 
bereiden, komen we erachter dat we niet genoeg in huis hebben. 

2. Bij de planning van een maaltijd, kunnen we het beste uitgaan van voe-
dingsmiddelen die veel voorkomen zoals rijst, tarwe en maïs, waaraan 
we dan voedingsmiddelen van de andere groepen aan kunnen toevoe-
gen. 

3. We kunnen we een lijstje etenswaren maken om aan eraan te denken dat 
we iets uit alle vier de voedselgroepen moeten kopen. 

4. We kunnen een moestuin beginnen en groenten en fruit telen. Als we 
geen plaats hebben voor een moestuin, kunnen we groenten telen in een 
emmer of een houten kistje. Misschien kunnen we een lapje grond delen 
met vrienden of kennissen. 

Tot slot 
We willen allemaal gezond zijn. Door zorgvuldig te plannen wat we eten 
zodat we bij elke maaltijd iets uit elke voedselgroep eten, zullen we gezon-
der blijven. 

Opdracht 
Vergelijk elke maaltijd die u gebruikt met de voedselgroepen. Zorg ervoor 
dat u voedsel uit elke groep onderdeel makt van uw maaltijden als dat niet 
het geval is. Door maaltijden van tevoren te plannen, beter in staat bent 
voedsel uit elke voedselgroep in uw maaltijden op te nemen. 

Lees Leer en Verbonden 89 om meer te weten te komen over de gezond-
heidswet van de Heer. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 29, 'De gezondheidswet van 
de Heer'. 

2. Bestudeer Leer en Verbonden 89. Let vooral op de verzen die in de les 
behandeld worden. 

3. Win inlichtingen in bij voedseldeskundigen van de overheid, van een 
universiteit of bij andere deskundigen over welke voedingsmiddelen in 
het gebied waar u woont verkrijgbaar zijn waarmee u goede maaltijden 
kunt samenstellen. 

4. Geef de zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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VOEDING VOOR 
MOEDER EN KIND 

L e s 2 3 

Het doel van deze les is te leren wat de beste voeding is voor vrouwen die 
in verwachting zijn of een kindje voeden, en wat zij hun kindje te eten 
kunnen geven. 

Voeding voor aanstaande moeders 
• Toon plaat 23-a: goede voeding is belangrijk voor moeder en kind 

Een zwangere vrouw moet erop letten dat ze voedsel eet waardoor zij en 
haar baby gezond blijven. Zij behoort ervoor te zorgen dat elke maaltijd 
voedingsmiddelen uit elke voedselgroep bevat. Die vier groepen zijn 
(1) brood, rijst, macaroni en andere graanproducten; (2) Groente en fruit; 
(3) melk, melkproducten, kaas, vlees, vleeswaren, kip, vis en ei; en (4) 
halvarine, margarine en boter. Zwangere vrouwen moeten ook genoeg 
water drinken om niet uit te drogen. Vrouwen die verstandig eten, hebben 
gewoonlijk gezondere en sterkere baby's dan moeders die dat niet doen. 

• Laat de zusters verschillende voedingsmiddelen van elke groep noemen 
en laat ze dan vertellen hoe ze een maaltijd voor een zwangere vrouw 
zouden kunnen samenstellen. Zorg dat ze een gevarieerde maaltijd 
samenstellen met producten uit elke voedselgroep. 

• Waarom is het belangrijk dat een aanstaande moeder de juiste voeding 
krijgt? 

'Als de moeder geen goede voeding krijgt en niet in de juiste hoeveelheden 
de voedingsmiddelen opneemt die de baby nodig heeft, zal de baby niet 
goed groeien en zich niet voldoende ontwikkelen. 

'In veel ontwikkelingslanden is de kindersterfte, het aantal baby's dat in 
het eerste levensjaar sterft, hoog. Die grote aantallen zijn een gevolg van 
gebrek aan hygiëne, de verspreiding van infecties en ondervoeding. Maar 
zelfs in ontwikkelde landen (...) is onjuiste voeding van aanstaande 
moeders oorzaak geweest van veel kindersterfte. Als een moeder, vooral 
als ze jong is, tijdens de zwangerschap slechte voeding krijgt, is de kans 
groter dat haar baby bij de geboorte klein en te licht is. De kans dat een 
baby na de geboorte sterft, is groter als de baby weinig weegt. De voeding 
van de aanstaande moeder is een heel belangrijke factor die invloed heeft 
op de gezondheid van haar baby. Zij behoort voedsel te eten met de voe-
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dingsstoffen die het lichaam van haar baby opbouwen en beschermen.' 
('Expectant Mothers Need Nutritious Food', Relief Society Courses of Study, 
1973-1974, blz. 105.) 

Moedermelk is voor baby's gewoonlijk het beste 
Onze hemelse Vader heeft het lichaam van de moeder zo gemaakt, dat het 
melk kan produceren. Die melk is speciaal bestemd voor baby's. Die melk 
is beter voor baby's dan melk van dieren. Het eerste vocht dat na de 
geboorte van de baby uit de borsten van de moeder komt, is ook belangrijk. 
Het bevat stoffen die de baby in de eerste paar maanden beschermen tegen 
ziekten. 
Soms kan de moeder om gezondheidsredenen haar baby geen borstvoe-
ding geven. De melk van koeien, geiten, of speciale melkpoeder kan ook 
gebruikt worden, maar dan moet de moeder wel meer zorg besteden aan 
de hygiëne. Een moeder zou haar baby borstvoeding moeten geven als 
zij dat kan. De voeding van de moeder heeft invloed op de hoeveelheid 
melk die zij voor haar baby produceert. Een moeder die voldoende goede 
voeding eet en genoeg water drinkt, kan gewoonlijk voldoende melk pro-
duceren. 

• Waarom geven sommige moeders hun baby geen borstvoeding? 
Waarom is het vocht dat vóór de melk komt, goed voor baby's? Wat 
zijn, behalve voeding en ziektevoorkoming bij de baby, nog andere 
voordelen van borstvoeding? 

Flesvoeding 
Als een moeder geen borstvoeding kan geven, kan ze de baby andere melk 
geven. Dat houdt meestal in dat ze de baby voedt met een flesje (later uit 
een kopje). Flesvoeding vereist de volgende voorzorgsmaatregelen: 
1. Zorg dat het flesje schoon is. Als het op de grond valt of als er vliegen 

op de speen gaan zitten en er bacillen op achterlaten, kan de baby ziek 
worden. Was de flesjes en spenen in een heet sopje en spoel ze goed na. 

2. Gebruik schoon water. Als melk vermengd wordt met verontreinigd 
water, kan de baby ziek worden door de bacillen in het water. Als er een 
kans is dat het water verontreinigd is, moet het eerst twintig minuten 
gekookt worden en afkoelen. 

3. Als de melk zuur is geworden, gooit u het weg en gebruikt u verse 
melk. 

4. Lees het etiket van ingeblikte melk of poedermelk en gebruik de juiste 
hoeveelheid water. Kinderen worden ziek als hun melk niet genoeg 
verdund of juist teveel verdund is. Voeg niet teveel water toe om er 
langer mee te kunnen doen. 

Een verhaal van dr. James O. Mason illustreert hoe belangrijk het is dat we 
baby's voeden met melk die niet teveel verdund is: 
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Een jong stel ouders vroegen dr. Mason of hij naar hun baby wilde komen 
kijken. Toen de moeder haar dochtertje van zes weken uitkleedde, schrok 
de dokter, zo mager was de baby. Hij kon zelfs haar botjes zien. De ouders 
vertelden dat de moeder de baby niet zelf had kunnen voeden omdat ze 
tijdens de zwangerschap erg ziek was geweest. Toen de baby geboren was, 
hadden ze een blik melkpoeder gekocht, maar toen dat leeg was, konden 
ze zich geen nieuw blik veroorloven. De dokter vroeg: 'Wat geven jullie de 
baby nu?' Ze lieten hem een babyflesje zien dat gevuld was met een bijna 
heldere vloeistof. Die vloeistof bestond uit water met een paar druppels 
gecondenseerde melk uit een blikje. Dr. Mason gaf de gemeentepresident 
geld waarmee het gezin melk voor de baby kon kopen. Ook vertelde hij 
hoe ze de melk moesten klaarmaken. Ondanks de inspanningen van de 
dokter is de baby later gestorven. Veel later kwam het gezin erachter dat 
ze van een plaatselijke organisatie melk voor hun baby hadden kunnen 
krijgen. (Zie 'For the Health of the Saints', Speeches of the Year 1974 [1975], 
blz. 153-154.) 

• Facultatieve demonstratie: laat zien hoe men een fles goed schoonmaakt 
en hoe men melk voor een baby klaarmaakt. 

Flesvoeding vereist extra zorg, maar baby's die flesvoeding hebben gehad, 
kunnen gezond zijn. Het is altijd beter om een baby moedermelk te geven, 
zelfs als de baby daarbij af en toe een flesje moet hebben. 

Andere voeding voor baby's 
Als baby's ouder worden, zullen ze niet gezond blijven als ze alleen melk 
krijgen. Ze hebben ook andere voeding nodig. Het is moeilijk te zeggen hoe 
lang de melk van de moeder voldoende is; daarom moet een baby met 
andere voeding beginnen als hij of zij een half jaar is. 

Baby's hebben voedsel nodig uit dezelfde vier voedselgroepen die volwas-
senen nodig hebben. Men kan kiezen voor kant-en-klare babyvoeding met 
producten uit de voedselgroepen. Als dat niet verkrijgbaar is, kan men 
dat het beste klaarmaken van hetzelfde voedsel dat volwassenen eten. Dat 
voedsel moet heel goed schoon zijn. Het moet fijngemaakt of gezeefd 
worden zodat de baby het gemakkelijk kan eten als hij of zij nog geen 
tandjes heeft. 

Vruchten met een schil zijn schoner dan ander fruit. Rijpe bananen zijn 
bijvoorbeeld goed voor baby's. Ander fruit moet goed gewassen en 
schoongemaakt worden met een schoon mes en met schone handen. 

Gekookte groenten. Vooral bladgroenten zijn uitstekende babyvoeding. Ze 
kunnen fijngehakt of gestampt worden, zodat de baby ze makkelijk door 
kan slikken, en bevatten vitaminen die de gezondheid van de baby ten 
goede komen. 

Pap is ook goed voedsel voor een baby, omdat ze koolhydraten bevatten. 
Pap alleen voorziet echter niet in de benodigde voedingsstoffen. Baby's 
hebben ook andere voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, eieren en melk 
nodig om gezond te blijven en te kunnen groeien. 
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Sommige mensen geven hun kinderen bouillon. Bouillon is goed omdat het 
meestal gekookt is en geen bacillen bevat, maar van alleen bouillon zal een 
baby niet groeien. Baby's hebben ook andere voedingsmiddelen nodig om 
vitaminen, mineralen, proteïne en koolhydraten binnen te krijgen. 

Ouders moeten maar één nieuw product per keer aan de maaltijd van de 
baby toevoegen. Soms kan een baby allergisch zijn voor een bepaald soort 
voedsel. Dat kan braken, verstopping van longen of neus, diarree of uitslag 
tot gevolg hebben. Door maar één product tegelijk toe te voegen, kunnen 
ouders gemakkelijk vaststellen voor welk product de baby allergisch is. 

• Welke producten uit elk van de vier groepen kan een baby eten? Hoe 
moeten we dat voedsel klaarmaken? 

• Laat de zusters een maaltijd voor een baby plannen. Zie erop toe dat ze 
een gevarieerde maaltijd plannen met voedsel uit alle voedselgroepen. 

• Facultatieve demonstratie: laat zo mogelijk van twee of drie soorten 
babyvoeding zien hoe je die klaar kunt maken. 

Tot slot 
Wij behoren ons voedsel zorgvuldig te kiezen. Dat is vooral belangrijk voor 
zwangere vrouwen en moeders die hun baby voeden. We kunnen ook de 
gezondheid van onze baby's beïnvloeden door wat we ze te eten geven. 
Moedermelk is de beste melk voor baby's, maar binnen een paar maanden 
hebben baby's voedsel nodig uit alle drie voedselgroepen om sterk en 
gezond te worden. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Neem les 22 uit dit boek, 'Voeding', nog eens door. 

2. (Naar keuze) Breng een babyflesje en babyvoeding mee, laat de zusters 
zien hoe ze dat schoon moeten maken en hoe ze de melk klaar moeten 
maken. 

3. (Naar keuze) Breng wat voedingsmiddelen mee die vooral voor baby's 
goed zijn. Breng zo mogelijk keukengerei mee om te laten zien hoe het 
voedsel klaargemaakt kan worden. 

4. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 

169 



ZIEKTEN VOORKOMEN 
L e s 24 

Het doel van deze les is ons eraan te herinneren welke maatregelen we 
moeten nemen om ziekten te voorkomen en gezond te blijven. 

We dienen te weten hoe we gezond kunnen blijven 
Vroeger wisten mensen niet wat ziekten veroorzaakte. Zij dachten dat 
ziekten ontstonden door het kwaad dat ze deden, doordat ze geen offers 
brachten, of doordat ze door anderen betoverd werden. Na honderden 
jaren van studie kennen wetenschappers en dokters nu de oorzaak van 
veel ziekten. We hebben veel kennis verworven sinds de herstelling van 
het evangelie in 1830. Sindsdien is de Geest van de Heer over de aarde 
uitgestort. Er zijn veel ontdekkingen gedaan waardoor we gezonder zijn. 

Als volwassenen moeten we weten waardoor we gezond blijven en dat ook 
doen. We behoren ook onze kinderen die zaken te leren. We behoren onze 
gezinsleden te leren dat gezondheid belangrijk is. In sommige culturen 
zeggen ouders tegen hun kinderen dat ze een spuitje krijgen als ze stout 
zijn. Dat is dom. Kinderen gaan daardoor gezondheid als een straf zien. 

In deze les zullen we een aantal zaken bespreken waardoor we gezond 
kunnen blijven. 

Door bacillen te bestrijden, kunnen we ziekten voorkomen 
Bacillen zijn kleine, levende organismen die ziekten veroorzaken. Sommige 
bacillen gaan van de ene persoon over op de andere. Andere bacillen gaan 
van dieren over op mensen. Bacillen veroorzaken veel verschillende 
soorten ziekten als ze in ons lichaam komen. Ze leven en groeien goed op 
warme, vochtige en donkere plaatsen. Ze groeien in de buurt van dieren 
of in dierlijk of menselijk afval. We moeten zorgen dat bacillen geen kans 
krijgen. 

• Wat kunnen wij doen om te zorgen dat bacillen zich niet kunnen 
ontwikkelen? Voeg de volgende suggesties toe aan die van de zusters: 

Houd insecten buiten 
We kunnen insecten buiten houden door horren voor ramen en deuren te 
plaatsen waar dat mogelijk is. Die horren moeten we in goede staat 
houden, vooral bij warm weer. 
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Maak schoon waar bacillen kunnen voorkomen 
Plaatsen in huis waar we koken, baden of kleding wassen, zijn vaak voch-
tig. We kunnen die plaatsen zo droog mogelijk houden. Vochtige plaatsen 
vormen een probleem, vooral als het er warm is. Hoewel zonlicht warmte 
geeft, gaat het de groei van bacillen tegen. 

Wat zouden we van tijd tot tijd in de zon kunnen leggen om bacillen te 
vernietigen? 

Dierlijk en menselijk afval op een goede manier opruimen 
Bacillen leven in dierlijk en menselijk afval. Als afval buiten blijft liggen, 
komen er vliegen op die met hun behaarde pootjes bacillen meenemen. 
Als de vliegen ergens anders neerstrijken, kunnen de bacillen daar terecht 
komen. 
Hoe kunnen we dierlijk en menselijk afval opruimen? (Gebruikmaken van 
een latrine of toilet. Houd dieren in een hok. Afval van dieren die geen 
vleeseters zijn, kunnen we onderspitten in de tuin. Bedek afval met aarde, 
een scherm of een deksel, zodat er geen vliegen bij kunnen.) 

Dek voedsel af voor insecten 
Zet voedsel dat niet opgegeten is in een kast waar geen insecten in kunnen 
komen. Als u een koele plek heeft, kunt u het voedsel daar bewaren. In een 
koelkast of koelbox blijft voedsel heel koel. Omdat bacillen zich door de 
lucht verplaatsen, moeten we ons voedsel ook beschermen tegen de wind. 
In een tropisch klimaat kunnen we voedsel het beste in een vliegenkast 
zetten. 

Door inentingen kunnen we ziekten voorkomen 
We kunnen onszelf en onze gezinsleden door inentingen tegen ziekten 
beschermen. Voor sommige ziekten hoeven we maar één keer te worden 
ingeënt, voor andere ziekten moeten we ons met bepaalde tussenpozen 
laten inenten. Polio is een ziekte die vroeger veel voorkwam. Vele jaren 
geleden heeft een medicus een manier ontdekt om die ziekte te voorkomen. 
Hij ontwikkelde een poliovaccin. Mensen die zich daarmee laten inenten, 
krijgen die ziekte niet, terwijl er vroeger veel mensen aan stierven en nog 
veel meer mensen er een handicap aan over hielden. In de meeste delen 
van de wereld kunnen mensen zich in een ziekenhuis of door een arts laten 
inenten. 

• Welke ziekten komen in uw omgeving veel voor? Welke inentingen 
raden artsen of ziekenhuizen aan? Hoe vaak moet men daarvoor ingeënt 
worden? Wat kunt u doen om uw gezin met de nodige inentingen te 
beschermen? 

Zeg de zusters wanneer en waar de inentingen gedaan worden. Moedig de 
zusters aan om zich te laten inenten. 

• Toon plaat 24-a: Overzicht: weerstand en immuniteit. Geef de zusters tijd 
om het overzicht te bestuderen. 
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Immuniteit en weerstand tegen ziekte 
Ziekte Leeftijd bij eerste vaccinatie Vaccin en 

dosering 
Herhalingsdoses Inenting 

volwassenen 

Difterie 2 maanden tot en met 4 jaar Gecombineerd 
vaccin tegen dif-
terie, kinkhoest, 
tetanus en polio-
myelitis. Een vol-
ledige immunisa-
tie bestaat uit een 
primaire serie 
van 3 DKTP-
entingen en een 
eerste revacci-
natie. De pri-
maire serie wordt 
gegeven op de 
leeftijd van 2 ,3 
en 4 maanden, 
met intervallen 
van minstens 
1 maand. 

Minstens 
6 maanden na de 
laatste vaccinatie 
van de primaire 
serie, dus niet 
eerder dan op 
een leeftijd van 
11 maanden. 
Aanvullende 
DTP-vaccinatie 
op de leeftijd 
van 4 en 9 jaar. 

Kinkhoest 

2 maanden tot en met 4 jaar Gecombineerd 
vaccin tegen dif-
terie, kinkhoest, 
tetanus en polio-
myelitis. Een vol-
ledige immunisa-
tie bestaat uit een 
primaire serie 
van 3 DKTP-
entingen en een 
eerste revacci-
natie. De pri-
maire serie wordt 
gegeven op de 
leeftijd van 2 ,3 
en 4 maanden, 
met intervallen 
van minstens 
1 maand. 

Minstens 
6 maanden na de 
laatste vaccinatie 
van de primaire 
serie, dus niet 
eerder dan op 
een leeftijd van 
11 maanden. 
Aanvullende 
DTP-vaccinatie 
op de leeftijd 
van 4 en 9 jaar. 

Tetanus 

2 maanden tot en met 4 jaar Gecombineerd 
vaccin tegen dif-
terie, kinkhoest, 
tetanus en polio-
myelitis. Een vol-
ledige immunisa-
tie bestaat uit een 
primaire serie 
van 3 DKTP-
entingen en een 
eerste revacci-
natie. De pri-
maire serie wordt 
gegeven op de 
leeftijd van 2 ,3 
en 4 maanden, 
met intervallen 
van minstens 
1 maand. 

Minstens 
6 maanden na de 
laatste vaccinatie 
van de primaire 
serie, dus niet 
eerder dan op 
een leeftijd van 
11 maanden. 
Aanvullende 
DTP-vaccinatie 
op de leeftijd 
van 4 en 9 jaar. 

Poliomyelitis 

2 maanden tot en met 4 jaar Gecombineerd 
vaccin tegen dif-
terie, kinkhoest, 
tetanus en polio-
myelitis. Een vol-
ledige immunisa-
tie bestaat uit een 
primaire serie 
van 3 DKTP-
entingen en een 
eerste revacci-
natie. De pri-
maire serie wordt 
gegeven op de 
leeftijd van 2 ,3 
en 4 maanden, 
met intervallen 
van minstens 
1 maand. 

Minstens 
6 maanden na de 
laatste vaccinatie 
van de primaire 
serie, dus niet 
eerder dan op 
een leeftijd van 
11 maanden. 
Aanvullende 
DTP-vaccinatie 
op de leeftijd 
van 4 en 9 jaar. 

Bof 14 maanden Eén dosis gecom-
bineerd vaccin 
tegen bof, 
mazelen en rode 
hond. 

Rond het 9e jaar Volwassenen 
kunnen met 
BMR-vaccin 
worden geïmmu-
niseerd. 

Mazelen 

14 maanden Eén dosis gecom-
bineerd vaccin 
tegen bof, 
mazelen en rode 
hond. 

Rond het 9e jaar Volwassenen 
kunnen met 
BMR-vaccin 
worden geïmmu-
niseerd. 

Rode hond 

14 maanden Eén dosis gecom-
bineerd vaccin 
tegen bof, 
mazelen en rode 
hond. 

Rond het 9e jaar Volwassenen 
kunnen met 
BMR-vaccin 
worden geïmmu-
niseerd. 

Hib-ziekten/ 
Griep 

Vanaf 2 maanden Vaccin tegen Hae-
mophilus influ-
enza typeb (Hib). 
Vóór de leeftijd 
van 6 maanden: 
3 injecties met 
intervallen van 
1 maand. 

Tussen 6 en 
12 maanden: 
2 injecties met 
een interval van 
1-2 maanden. 

na 12 maanden: 
1 injectie 

Eerste vaccinatie 
vóór de leeftijd 
van 6 maanden: 
1 booster op de 
leeftijd van 
11-12 maanden. 

Eerste vaccinatie 
tussen 6 en 
12 maanden: 1 
booster op de 
leeftijd van 
14-18 maanden. 

Ouderen en risi-
cogroep en 
komen in aan-
merking voor de 
'griepprik'. 

Pokken Niet meer in rijksvaccinatieprogramma. Reizigers naar gebieden waar deze ziekten nog 
voorkomen, worden wel gevaccineerd. 

Tyfus 

Niet meer in rijksvaccinatieprogramma. Reizigers naar gebieden waar deze ziekten nog 
voorkomen, worden wel gevaccineerd. 

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, situatie per januari 1999 

172 

24-a. Immuniteit en weerstand tegen ziekte 



24-b. Een verstandige jongevrouw zorgt dat ze voldoende slaap krijgt, goed eet, 
minstens tweemaal per dag haar tanden poetst en haar handen vaak wast. 
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Door goede, gezonde gewoonten kunnen we ziekten voorkomen 
• Toon plaat 24-b: Een verstandige jonge vrouw zorgt dat ze voldoende 

slaap krijgt, goed eet, minstens tweemaal per dag haar tanden poetst en 
haar handen vaak wast. 

We kunnen gewoonten ontwikkelen waardoor we gezonder worden. 
Enkele van die gewoonten zijn: 's nachts voldoende slaap krijgen, zorgen 
voor de juiste variatie in het voedingspatroon, en elke dag voldoende 
lichaamsbeweging. Een goede stoelgang is ook nodig. Regelmatig baden, 
na elke maaltijd tanden poetsen en flossen, handen wassen na gebruik van 
het toilet, en de hand voor je mond en neus houden als je niest, zijn goede 
gewoonten. In een tropisch klimaat behoort iedereen ter voorkoming van 
infecties sandalen of ander schoeisel te dragen. 

• Vraag de zusters hoe zij hun gezinsleden goede, gezonde gewoonten 
hebben bijgebracht en waar zij dat hebben geleerd. 

Als we ziek worden 
Als we ziek zijn, voelen we ons meestal anders, ziet ons lichaam er anders 
uit en reageert het anders. Plotselinge of extreme veranderingen zijn vaak 
een teken dat er iets mis is. Enkele veranderingen die wijzen op ziekte zijn: 
pijn, koorts, rillingen, verlies van eetlust, misselijkheid, bleekheid, duizelig-
heid, zwakte, uitslag, jeuk, zwellingen en diarree. 

Als we ziek worden, behoren we naar een dokter te gaan om te vragen hoe 
we die ziekte zo goed mogelijk kunnen bestrijden. Een zalving van de 
priesterschap kan ook een hulpmiddel zijn. De Heer verwacht dat we zelf 
ook iets doen. We moeten het advies van de dokter opvolgen en in combi-
natie met gezonde gewoonten, geloof, gebed en priesterschapszegens 
zullen we van veel ziekten genezen. 

• Wat kunt u vandaag of deze week doen om ziekte te voorkomen? 

Tot slot 
Wij zijn hier op aarde de werkers van de Heer. Om Hem doeltreffend te 
kunnen dienen, moeten we gezond zijn. We kunnen Zion helpen opbou-
wen als we zelf gezond zijn en gezonde kinderen grootbrengen. 

De Heer heeft ons veel mogelijkheden verschaft om ziekten te voorkomen. 
Hij verwacht dat we ons verstand gebruiken en doen wat we kunnen. Hij 
verwacht dat we goed voor de zieken zorgen. Hij heeft beloofd dat we door 
geloof, gebed en de macht van het priesterschap genezen kunnen worden 
als dat zijn wil is. President Brigham Young heeft gezegd: 'Laten we er 
daarom naar streven zo lang mogelijk te leven door ons aan alle gezond-
heidswetten te houden, door een juist evenwicht aan te brengen tussen 
werk, studie, rust en ontspanning, en ons zo op een beter leven voorberei-
den. Laten we die beginselen aan onze kinderen doorgeven.' (Discourses of 
Brigham Young, samenstelling John A. Widtsoe [1954], blz. 186.) 
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Opdracht 
Breng uw gezinsleden aan de hand van deze les gezonde gewoonten bij. 
Neem het overzicht 24-a. door. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bezoek de plaatselijke gezondheidsdienst en informeer welke 
inentingen mogelijk zijn. Informeer wanneer die gegeven worden, 
welke papieren daarvoor nodig zijn enzovoort. 

2. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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EEN EIGEN MOESTUIN 
L e s 25 

Het doel van deze les is aan te zetten tot het beginnen van een moestuin of 
het verbeteren van onze bestaande tuin. 

Onze profeten hebben ons aangeraden onze eigen groenten te telen 
President Spencer W. Kimball heeft alle heiligen der laatste dagen opgeroe-
pen hun eigen voedsel te produceren. Jarenlang heeft hij alle gezinnen aan-
geraden hun eigen moestuin aan te leggen. Hij heeft gezegd: 'Wij sporen u 
aan om op uw eigen grond zoveel mogelijk voedsel te verbouwen. Plant 
bessenstruiken, druiven en vruchtbomen als uw klimaat daar geschikt voor 
is. Teel groenten en eet die. Zelfs flatbewoners (...) kunnen meestal wel wat 
groenten telen in potten en bakken. Bestudeer hoe u het beste in uw eigen 
voedsel kunt voorzien. Maak uw tuin (...) netjes en aantrekkelijk, maar ook 
productief. Als u kinderen hebt kunt u ze erbij betrekken en taken geven.' 
(Zie De Ster, oktober 1976, blz. 119.) 

Toen president Kimball ons vroeg een tuin aan te leggen, herinnerde hij ons 
aan de woorden van de Heer: 'Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet 
wat Ik zeg?' (Lucas 6:46.) 

Onze profeten hebben goede redenen voor deze raad. Tuinieren heeft veel 
voordelen. We gaan de natuur meer waarderen. We leren samenwerken als 
gezin. Als onze tuin een goede opbrengst heeft, zijn we voor ons voedsel 
niet helemaal van anderen afhankelijk. We kunnen groenten kiezen die we 
lekker vinden en die voedzaam zijn. Ons eigen voedsel verbouwen geeft 
voldoening. We kunnen producten verkopen, geld uitsparen en behoefti-
gen helpen. 

• Vraag de zusters hoeveel voordeel zij van een eigen moestuin ondervon-
den hebben. 

Maak eerst een plan 
Voordat we onze tuin kunnen beplanten, moeten we een aantal beslissin-
gen nemen. 
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Waar gaan we planten 
• Toon plaat 25-a: Flatbewoners kunnen groenten in potten en bakken 

telen. 

Eerst moeten we bepalen waar we de moestuin gaan aanleggen. Een moes-
tuin moet de beste plaats krijgen. Het wordt een waardevol lapje grond. 
Kies een zonnige plek met ten minste zes uur zonlicht per dag. Onderzoek 
de grond. Bepaalde grond is zo zanderig dat het geen water kan vasthou-
den, of zo vol klei dat er plassen op komen te staan en maar heel langzaam 
water doorlaat. Als dat zo is, moeten we ter verbetering van de grond 
compost of een ander soort grond toevoegen. Er moet water in de buurt 
zijn als er niet genoeg regen valt. Als het mogelijk is, moet de moestuin 
dichtbij huis zijn. Hij moet niet zo ver weg zijn dat het moeilijk wordt er 
een paar keer per week naar toe te gaan. Kies een plek die niet te steil 
afloopt, anders zullen grond en zaden door het water worden meegevoerd. 
Als u een moestuin op een steile helling moet aanleggen, maak de voren 
dan dwars op de helling en niet van boven naar beneden. Flatbewoners 
kunnen groenten telen in potten en bakken. 

Gezinnen die een grotere moestuin willen, kunnen de grond om hun huis 
of hun bloementuin omspitten of een stuk grond huren. Twee gezinnen in 
Duitsland hebben een manier gevonden om een moestuin te beginnen: 

'Wij zijn twee gezinnen in het zendingsgebied Frankfurt, en wij schrijven u 
over onze moestuin. 

'Het was niet zo gemakkelijk om in een grote stad als Frankfurt een lapje 
grond te vinden - het is maar een kleine tuin - en toen we het huurden, 
leek het een wildernis, met een kapotte schutting, een vervallen schuurtje 
en heel veel onkruid. We lieten ons niet ontmoedigen. 

'Eerst hebben we een nieuwe schutting gezet, het schuurtje gerepareerd en 
de hele tuin omgespit. In de lente hebben we groenten gezaaid en de buren 
zeiden dat het zaad niet zou opkomen. Er is een beekje in de buurt, en daar 
gaan we op de fiets [met blikken die we aan onze fiets hangen] water 
halen. We hebben de Heer gebeden dat Hij onze tuin zou zegenen. De Heer 
heeft onze gebeden verhoord. Alle zaden kwamen op. Het is prachtig om 
het allemaal te zien groeien.' (Geciteerd door Spencer W. Kimball in Confe-
rence Report, oktober 1976, of De Ster, april 1977, blz. 3.) 

Wat kunnen we zaaien 
• Toon plaat 25-b: Kies groenten die het in uw klimaat en op uw grond 

goed doen. 

Het tweede besluit dat we moeten nemen, betreft de groenten die we zul-
len zaaien. In sommige tuinen is genoeg ruimte; in andere maar weinig. 
Als de ruimte beperkt is, kiezen we planten die hoog opgroeien, zoals 
vruchtdragende klimplanten, stokbonen of tomaten. Kies zaad dat veel 
opbrengt, zoals pompoenen, bonen, erwten en tomaten, en bijvoorbeeld 
geen radijs, dat maar een vrucht uit een zaadje produceert. 
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Zorg dat u gewassen kiest waardoor uw gezinsleden de voedingsmiddelen 
krijgen die ze nodig hebben. Maar vermijd groenten waar ze niet van 
houden en die ze niet zullen eten. Kies ook gewassen die het in uw klimaat 
en op uw grond goed doen. 

• Toon een poster met het fruit, de groenten, peulvruchten, wortels, 
knollen en granen die in uw streek voorkomen, of verwijs naar de infor-
matie op het bord. Welke gewassen geven de grootste opbrengst op een 
beperkt stukje grond? 

Het is een goed idee om elk jaar, als u de plannen voor uw tuin maakt, een 
plattegrond van uw tuin te tekenen. U moet niet elk jaar dezelfde planten 
op dezelfde plaats zetten. Als de gewassen niet afgewisseld worden, zal de 
grond schraler worden en zullen de gewassen steeds minder opbrengen. 

• Toon plaat 25-c: Een voorbeeld van mogelijke groenten. 

Wanneer kunnen we zaaien 
Nog een beslissing die we moeten nemen, betreft het moment waarop we 
gaan zaaien. Elke plant heeft zijn eigen gunstigste omstandigheden. 
Sommige gewassen groeien beter in een droge tijd terwijl andere liever 
meer water hebben. Sommige gewassen - bieten, kool, wortelen, sla, uien, 
erwten en spinazie groeien het beste in een koel klimaat. Andere - bonen, 
maïs, pompoenen en tomaten - groeien het beste in een wat warmer 
klimaat. 

Toon een overzicht van de zaai- en planttijden voor de gewassen die in uw 
streek goed groeien, of verwijs naar de informatie op het bord. 

De moestuin klaarmaken 
Vier tot zes weken voor de zaaitijd moeten onkruid, boomstronken, stenen, 
afval en takken verwijderd worden. Maak de grond los met een schop of 
hak zodat het water gemakkelijk wordt opgenomen. Voor het zaaien moet 
de grond kruimelig zijn, zonder kluiten. 

• Toon plaat 25-d: Vóór het zaaien maken we de grond klaar. 

In deze periode kan de meeste grond verbeterd worden. Met compost, 
verrotte planten en dierlijke mest kunnen we zowel de structuur van 
zandgrond als van kleigrond verbeteren. De gewassen zullen het ook beter 
doen omdat er voedingsstoffen aan de grond wordt toegevoegd. We 
kunnen compost echter niet op dezelfde maken en in de grond brengen. 
Het kan wel vier tot zes maanden duren om compost te maken die aan de 
grond kan worden toegevoegd. Daarom maken sommige mensen elk jaar 
een composthoop en verspreiden die het volgende jaar over hun tuin. 

U kunt leren uw eigen composthoop te maken door boeken uit de biblio-
theek, een landbouwkundige of een ervaren tuinier te raadplegen. 

• Vraag zusters die hun eigen compost hebben gemaakt hoe zij hun com-
posthoop hebben gemaakt en bijgehouden. 
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Verwijder alle stenen, stompen, onkruid, 
afval en takken. 

Maak de grond los met een schop of hark. 

Voeg compost toe om de grond te verrijken. Hark de grond egaal aan voordat u begint 
met zaaien. 

25-d. Vóór het zaaien maken we de grond klaar. 
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Zaaien en planten 
In gebieden waar het groeiseizoen kort is, kunt u binnenshuis zaaien in 
potgrond. Als u buiten begint, zaait u in rechte rijen zodat u onkruid van 
de groente kunt onderscheiden. Laat voldoende ruimte tussen de zaden. 
Zoek op wanneer de bepaalde zaden gezaaid moeten worden en zaai ze 
dan ook op die tijd. Zaai een aantal weken achter elkaar elke week één rij 
van een bepaalde groente. Op die manier kunt u er langer van eten. 

Zaden verschillen in grootte; als u ze allemaal even diep zaait, zullen ze 
niet allemaal opkomen. Leg zaden niet dieper dan vier maal de doorsnede 
van het zaad. Stamp daarna de aarde goed aan. Laat voldoende ruimte 
tussen de rijen zodat u de grond rondom de planten los kunt maken. 

Houd de grond na het zaaien goed vochtig. Als de grond uitdroogt, zal 
het zaad niet kiemen. 

De moestuin verzorgen 
We kunnen plannen maken, voorbereiden en zaaien, maar als we daarna 
onze tuin niet verzorgen, heeft dat weinig nut. Het volgende is nodig: 

Water geven 
Besproei de tuin eens per week grondig als er niet genoeg regen is geval-
len. Vlak na het sproeien moet de grond vochtig zijn tot op een diepte van 
ongeveer 15 centimeter. Geef alleen water als de zon niet te heet is, anders 
verbrandt de aarde. 

Strooisel 
Als de planten enkel centimeters hoog zijn, kan het onkruid dat ertussen 
staat, uitgetrokken worden. Strooi dan een laag van vijf tot zeven centime-
ter zaagsel, gras, bladeren of stro om de planten en tussen de rijen. Dat 
strooisel voorkomt dat de grond uitdroogt of te warm wordt. Veel mensen 
die strooisel gebruiken, merken dat ze weinig last van onkruid hebben. 

Bewerken 
Onkruid neemt water en voedingsstoffen van de planten weg. Trek ze met 
de hand uit of gebruik een schoffel. Een dikke laag strooisel kan de groei 
van onkruid tegengaan, maar die laag moet wel elke week opzij getrokken 
worden om de aarde eronder los te maken. Spreid het strooisel daarna 
weer uit. 

Let op schade door insecten 
Insecten beschadigen de planten en kunnen de oogst vernietigen. Zorg dat 
u volgroeide groenten en vruchten plukt voordat ze gaan rotten. Als u dat 
niet doet, zullen er insecten op afkomen. Verwijder ook alle planten die 
geen vrucht meer dragen. Verwijder insecten met de hand, spoel ze eraf, of 
gebruik insecticide. Als u insecticide gebruikt, moet u het voedsel wassen 
voordat u het gebruikt. 

183 



25-e. Een tuin kan een gezin veel baten opleveren. 

184 



Les 25 

Oogsten 
Als u fruit en groenten oogst vlak voordat ze gekookt, gegeten of geconser-
veerd worden, behouden ze hun smaak en voedingswaarde. Sommige 
gewassen, zoals komkommers, produceren meer als u vaak plukt. Laat ze 
niet overrijp, slap of te droog worden. Oogst bladgroenten als ze jong en 
zacht zijn. 

• Toon plaat 25-e: Een tuin kan een gezin veel baten opleveren. 

• Wat levert een moestuin ons op als we er plannen voor maken, voorbe-
reidingen treffen en zaaien, en er vervolgens niet naar om kijken? 

Tot slot 
We kunnen laten zien dat we van de Heer houden en op Hem vertrouwen 
door te doen wat zijn profeten van ons vragen. We zullen allemaal zegenin-
gen ontvangen als we een moestuin aanleggen en er goed voor zorgen 
zodat hij er netjes uitziet en een goede opbrengst geeft. President Kimball 
heeft ons aangeraden: 'Houd uw gazon en tuin goed bij. Zorg, in welke 
omstandigheden u ook verkeert, dat uw huis een sfeer van orde, schoon-
heid en geluk ademt. Maak een goed plan en werk dat plan ordelijk en 
systematisch uit.' (Conference Report, april 1976, blz. 171.) 

• Lees Leer en Verbonden 59:16-19. 

Opdracht 
Maak nu plannen om een moestuin te beginnen of die te verbeteren. 
Vergeet niet dat het hele gezin kan meewerken aan een productieve 
moestuin. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Win bij uw bibliotheek, plaatselijke landbouwconsulenten of doorge-
winterde tuinders de volgende informatie in: 

a. Welke gewassen het in een moestuin het beste doen. 

b. Wanneer die gewassen gezaaid of geplant moeten worden. 

c. Hoe je een goede composthoop kunt maken. 

d. Hoe je een moestuin moet besproeien, onkruid en insecten moet 
bestrijden, hoe je strooisel moet gebruiken en de moestuin verder 
moet bewerken. 

2. Maak de posters die in de les genoemd worden of schrijf de informatie 
op het bord. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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ZELF PRODUCEREN 
L e s 26 

Het doel van deze les is te leren hoe we zelfredzaam kunnen worden door 
thuis te produceren wat we nodig hebben. 

Zelfredzaamheid 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Wij moedigen alle heiligen der 
laatste dagen aan zelfredzaam en onafhankelijk te worden.' (Ensign, mei 
1976, blz. 124.) Er is een goede reden voor die raad. President Marion G. 
Romney heeft gezegd: 'We leven in de laatste dagen. (...) We leven in een 
tijdperk dat voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. 
Men heeft ons gezegd dat we ons dusdanig moeten voorbereiden en zo 
moeten leven dat we (...) onafhankelijk zijn van elk ander schepsel, lager 
dan het celestiale koninkrijk.' (Conference Report, april 1975, blz. 165.) 
(Zie LV 78:13-14.) 

• Toon plaat 26-a: Op een klein stukje grond kunnen we kippen houden. 

President Kimball heeft ons de raad gegeven zelfredzaam te worden omdat 
de profetieën uit het verleden in vervulling gaan. Hij heeft gezegd: 'Ik 
geloof dat er een tijd aanbreekt met meer rampen, meer wervelstormen en 
meer overstromingen, (...) meer aardbevingen.(...) Ik denk dat ze zullen 
toenemen naarmate we het einde naderen, en dus moeten we erop voorbe-
reid zijn.' (Conference Report, april 1974, blz. 184.) 

President Kimball heeft ook gezegd: 

'Als er slechte tijden komen , zullen velen wensen dat zij hun weckflessen 
gevuld hadden, een moestuin in hun achtertuin hadden aangelegd en een 
paar fruitbomen en bessenstruiken hadden aangeplant om in hun behoef-
ten te voorzien. 

'Het was de bedoeling van de Heer dat we van niemand afhankelijk 
zouden zijn, maar wij merken dat zelfs veel boeren hun melk van de zui-
velfabriek betrekken en dat huiseigenaars hun groenten in de winkel 
kopen. En als er geen voorraden per vrachtwagen zouden worden aange-
voerd, dan zouden de schappen in de winkel leeg zijn en zouden velen 
honger lijden.' (Zie De Ster, februari 1975, blz. 32.) 
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• Laat de zusters zich voorstellen dat de winkels gesloten zijn en dat ze 
helemaal op zichzelf zijn aangewezen. Vraag wat ze in die situatie graag 
thuis in voorraad zouden hebben. 

In onze eigen behoeften voorzien 
Bisschop Vaughn J. Featherstone heeft verteld welke vaardigheden we 
moeten ontwikkelen om in onze eigen behoeften te voorzien: 'Wat betreft 
het voorzien in onze eigen behoeften: houd dieren als dat mogelijk is en de 
plaatselijke wetten dat toestaan. Plant fruitbomen, druiven, bessenstruiken 
en groenten. Daarmee voorziet u in voedsel voor uw gezin wat grotendeels 
vers gegeten kan worden. Andere door uzelf verbouwde voedingsmidde-
len kunnen ingemaakt worden en toegevoegd aan uw voorraad. Ver-
vaardig zo mogelijk ook andere zaken die nodig zijn. Naai en verstel uw 
eigen kleding. Maak de nodige zaken zelf. Ik kan hier nog aan toevoegen: 
verfraai, herstel en onderhoud al uw bezittingen zelf.' (Zie De Ster, oktober 
1976, blz. 111.) 

Om de aanwijzingen van bisschop Featherstone op te volgen, moeten we 
op de volgende manieren in onze eigen behoeften leren voorzien. 

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

1. Dieren houden. 

2. Fruit-, en druivenbomen en bessenstruiken planten. 

3. Een moestuin aanleggen. 

4. Voedsel conserveren. 

5. Naaien en verstellen. 

6. De nodige zaken zelf maken of bouwen. 

7. Onze bezittingen repareren en onderhouden. 

Dieren houden 
Als we voldoende land hebben en ergens wonen waar de wet het houden 
van dieren toestaat, zouden we dat moeten doen. Voordat we besluiten 
dieren te gaan houden, moeten we op de hoogte zijn van het voedsel en de 
zorg die ze nodig hebben en waarin we de dieren kunnen onderbrengen 
om ze gezond te houden. We moeten die maatregelen al van tevoren 
nemen. De verzorging van kippen, konijnen, eenden en melkgeiten is 
gemakkelijker. 

• Bespreek welke soorten dieren het meest gehouden worden. Bespreek 
welk voedsel, onderdak en welke zorg al die dieren nodig hebben. 

Fruitbomen, druiven en bessenstruiken planten 
• Toon plaat 26-b: Tips voor bomen en groenten planten of zaaien. 
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Leg een stok over het plantgat om de 
plantdiepte voor een boom vast te stellen. 

Voeg compost aan de grond toe, zodat de 
wortels goed groeien. Water moet niet te snel 
wegzakken. 

26-b. Bomen en groenten planten of zaaien 
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Fruitbomen, druiven en bessenstruiken dragen elk jaar vruchten, of om het 
jaar. We hoeven ze niet elk jaar te planten, net als groenten. Maar het kan 
na het planten wel een paar jaar duren voordat ze vruchten geven. We 
moeten ze zo snel mogelijk planten, zodat we fruit hebben als we dat het 
hardst nodig hebben. 

Elke boom, druivenstok en bessenstruik moeten we de juiste hoeveelheid 
water geven. We moeten plagen en ziekten bestrijden. Sommige bomen en 
struiken worden veel groter dan andere. Voordat we ze planten, moeten we 
weten hoeveel ruimte ze nodig hebben als ze volgroeid zijn. 

• Bespreek welke fruit- en druivenbomen en bessenstruiken het goed 
doen. 

Bespreek welke zorg ze nodig hebben. 

• Toon plaat 26-c: Een gezin werkt samen in hun moestuin. 

Een moestuin aanleggen 
President Kimball heeft gezegd dat elk gezin een moestuin zou moeten 
hebben. Een moestuin voorziet ons van vers voedsel en van extra voedsel 
om te conserveren en op te slaan. In les 25 van dit lesboek 'Een eigen 
moestuin', wordt dit onderwerp behandeld. 

Voedsel conserveren 
• Toon plaat 26-d: We kunnen voedsel opslaan, inblikken of drogen voor 

tijden dat er geen verse producten te krijgen zijn. 

Al vele jaren hebben onze profeten gezegd dat we, als de wet dat toestaat, 
ons eigen voedsel moeten conserveren en opslaan. We moeten voedsel in 
voorraad hebben als er geen ander voedsel beschikbaar is. Toen Honduras 
in de herfst van 1974 door een wervelstorm geteisterd werd, waren de 
leden van de kerk dankbaar dat ze hun eigen voedsel gedroogd en in voor-
raad hadden. Slechts een paar maanden vóór de wervelstorm had de zen-
dingspresident hun gewaarschuwd voor de komende ramp. Hij had 
gezegd dat ze een voorraad moesten aanleggen. Doordat ze bonen, meel, 
rijst en andere belangrijke voedingsmiddelen hadden opgeslagen, hebben 
de heiligen geen honger geleden. ('Hurricane in Honduras', New Era, 
januari 1975, blz. 30, 31.) 

We kunnen ons eigen voedsel op de volgende manieren bewaren: 

1. Onder de grond. Die methode is goed voor sommige wortelgewassen en 
bepaalde bladgroenten, als er een goede afwatering is en er niet teveel 
regen valt. 

2. Drogen. Als het warm en zonnig is, kunnen we fruit en groenten in de 
zon drogen. Maar als het regent, moeten we ze bedekken of binnenha-
len. Gedroogd voedsel moeten we beschermen tegen vliegen en andere 
insecten. 

3. Wecken. Dat is een eenvoudige methode - maar gevaarlijk als het niet 
goed wordt gedaan. Als het goed gebeurt, is wecken een goede manier 
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om voedsel op te slaan, en behoudt het zijn smaak. We hebben er wel 
een grote ketel voor nodig, met een metalen rek waar de weckpotten in 
passen. (Eventueel zouden een paar gezinnen die ketel met toebehoren 
samen kunnen aanschaffen en gebruiken.) Weckpotten zijn breekbaar. 
Houd daar rekening mee. 

4. Zouten of pekelen. Dit is een goedkope conserveringsmethode voor 
vruchten, groenten en vlees. Er zijn weinig of geen gereedschap voor 
nodig. 

• Bespreek traditionele conserveringsmethoden. Bespreek of er nieuwe 
methoden zijn die de zusters willen leren. 

Naaien en verstellen 
• Toon plaat 26-e: Materiaal dat gebruikt wordt bij het naaien, koken en 

klussen. 

We moeten onze eigen kleding leren naaien en verstellen. Om op moeilijke 
tijden voorbereid te zijn, moeten we ook leren hoe we oude kleding kunnen 
veranderen. Het is een goed idee wat stoffen en naaigerei in voorraad te 
hebben voor het geval er niets te krijgen is. Behalve kleding kunnen we nog 
veel meer leren maken: beddengoed, gordijnen, doeken, tafelkleden en 
meubelstoffering. We kunnen nog andere dingen leren zoals weven, 
quilten, breien, haken enzovoort. Met dat alles kunnen we onze kleding en 
ons huis verfraaien. 

• Wat kunnen we voor ons huis naaien of maken? 

Maak of bouw de dingen die u nodig heeft 
Als we met een natuurramp te maken zouden krijgen, behoren we te weten 
hoe we moeten koken, hoe we ons voedsel moeten opwarmen en ons huis 
moeten verwarmen, hoe we onze kleding, ons lichaam en onze omgeving 
schoon moeten maken. We kunnen leren van huishoudelijk materiaal 
zeep te maken. En we behoren, als de wet dat toestaat, brandstof op te 
slaan, waarbij we erop letten dat de brandstof op een veilige plaats wordt 
opgeslagen. 

In een noodgeval kan het ook nodig zijn ons huis of onze schuur te herbou-
wen. Het is belangrijk dat onze gezinsleden leren werken met hout en 
andere materialen, en dat ze met gereedschap leren omgaan. Dan kunnen 
ze dingen maken en repareren. 

• Kennen we mensen met bepaalde vaardigheden? Hoe kunnen wij of 
onze gezinsleden ons die vaardigheden eigen maken? 

Onze bezittingen repareren en onderhouden 
We willen geld en tijd besparen en zo min mogelijk van anderen afhanke-
lijk zijn. Daarom kunnen we leren hoe we onze bezittingen moeten repare-
ren en onderhouden. 

• Waarom is het belangrijk dat we alles in goede staat houden? 
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Vaardigheden leren die we nog niet onder de knie hebben 
De kerk heeft aparte lessen aangeraden om vaardigheden te leren waar-
door we zelfredzaam worden. Sommigen hebben vaardigheden geleerd die 
ze de anderen kunnen leren. Als er vaardigheden zijn die wij niet bezitten, 
kunnen we zoeken naar mensen die het ons kunnen leren. Misschien 
kunnen we het leren aan de hand van boeken of tijdschriften, lessen in 
huishoudkunde of andere cursussen. 

• Vraag de zusters welke vaardigheden zij zich eigen hebben gemaakt, en 
spoor ze aan die aan de andere zusters te leren. Zeg ze bij welke instan-
ties ze deze en andere vaardigheden kunnen leren. Hoe kunnen we onze 
kinderen aanmoedigen zich nuttige vaardigheden aan te leren? 

Zelfs in de tijd van het Oude Testament spoorde de Heer zijn volk aan tot 
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. In Spreuken 31 wordt een goede 
huisvrouw beschreven die haar vaardigheden gebruikt om in de behoeften 
van haar gezin te voorzien: 

'Zij is bezig met wol en vlas, en werkt met vaardige handen. 

'(...) van de verdienste van haar handen plant zij een wijngaard. (...) 

'Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden de 
weefspoel. 

'Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar 
de nooddruftige. 

'Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is (...) 
gekleed. 

'Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding, het brood der traag-
heid eet zij niet.' (Vss. 13,16,19-21, 27.) 

Tot slot 
Het is de bedoeling van de Heer dat problemen en beproevingen een 
onderdeel zijn van onze ervaringen op aarde. Maar hij is ons genadig. Hij 
heeft gezorgd voor manieren om die problemen op te lóssen. Door zijn pro-
feten heeft de Heer ons de raad gegeven dat we zelf in onze behoeften 
moeten leren voorzien. Als we deze raad opvolgen, hoeven we niet bang te 
zijn voor moeilijke tijden omdat we voorbereid zijn. De Heer heeft gezegd: 
'Maar wanneer gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen' (LV 38:30). 

Opdracht 
Bepaal welke vaardigheden u en uw gezinsleden moeten leren. Begin deze 
week en maak u ten minste een van die vaardigheden eigen. 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Ga na hoe de zusters zelf kunnen leren produceren, bijvoorbeeld door 
cursussen buiten de kerk of door extra lessen in de kerk waar bekwame 
mensen les kunnen komen geven. 

2. Informeer bij landbouwconsulenten of andere specialisten: 

a. Welke dieren we kunnen houden en welke het gemakkelijkst te 
verzorgen zijn. 

b. Welke fruitbomen, druiven en bessenstruiken het beste zijn en hoe 
ze verzorgd moeten worden. 

c. Of er naaicursussen bestaan. Als dat niet zo is, zoek dan uit wie de 
klas kan leren naaien. 

d. Of er cursussen bestaan waar gezinsleden les kunnen krijgen in het 
bouwen van een huis en het vervaardigen van meubels en andere 
noodzakelijke zaken. Als dat niet zo is, zoek dan uit of er mensen 
zijn die les kunnen geven in dergelijke vaardigheden. 

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

4. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 

196 



ONTWIKKELING VAN 
INDIVIDU EN GEZIN 



ONZE TALENTEN 
ONTWIKKELEN 

L e s 27 

Het doel van deze les is te ontdekken welke talenten en vaardigheden de 
Heer ons heeft gegeven, en die ontwikkelen en gebruiken. 

Iedereen heeft talenten en vaardigheden 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'God heeft ons begiftigd met 
talenten en tijd, met sluimerende vermogens en gelegenheden om die in 
zijn dienst te gebruiken en te ontwikkelen. Hij verwacht dan ook veel 
van ons, zijn bevoorrechte kinderen.' (Zie The Miracle of Forgiveness [1969], 
blz. 110.) 

Wat zouden we antwoorden als iemand vroeg welke talenten we hadden? 
Sommigen van ons denken misschien dat ze geen talenten hebben. Mis-
schien zijn we niet creatief op artistiek gebied en kunnen we niet zingen, 
dansen of schrijven. Maar we kunnen wel vaardigheden hebben die we niet 
als talenten beschouwen. We kunnen goed zijn in organiseren, vrienden 
maken, vrede brengen, anderen iets bijbrengen of kinderen verzorgen. 

Ella, een meisje van een jaar of twaalf, was ongelukkig omdat ze niet zulke 
talenten had als haar zusjes. Ze kreeg niet de aandacht en de lof die zij 
kregen. In tranen ging ze naar haar tante Suze en snikte: 'Niemand vindt 
me aardig. Ik ben nergens goed voor.' 

Nadat tante Suze Ella gekalmeerd had, zei tante Suze na enig nadenken: 'Ik 
begrijp best hoe je je voelt, Ella. Het moet moeilijk zijn om twee heel popu-
laire, getalenteerde, oudere zussen om je heen te hebben. Je zou je minder-
waardig kunnen gaan voelen.' Toen zei tante Suze: 'Ella, onze Vader in de 
hemel heeft ieder van ons met grote zorg geschapen. Probeer niet op 
iemand anders te lijken. Wees dankbaar voor je eigen talenten en gaven en 
doe je best om ze te ontwikkelen.' 

Tante Suze legde toen uit dat Ella, omdat ze zo ontzettend goed met kinde-
ren kon omgaan, een ideale kinderoppas was. Ze zei verder: 'Ik heb je 
moeder horen zeggen (...) dat je je werk altijd goed en bereidwillig doet en 
dat je thuis zoveel doet om het gezelliger te maken. 

'Heb je je ooit wel eens gerealiseerd, Ella, dat jij, als er iemand ziek is, 
precies weet wat je moet doen om de zieke te troosten? [Toen ik ziek was], 
nam jij de tijd om boodschappen voor me te doen, verse bloemen naast 
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mijn bed te zetten en me op te vrolijken. Jij hebt een goed verstand, Ella. 
(...) Je vindt het fijn op school en je haalt goede cijfers.(...) Jij hebt veel 
gaven en talenten waardoor je bijzonder bent, gewoon door wie je bent.' En 
toen vroeg tante Suze aan Ella: 'Weet je wel dat er nooit twee diamanten 
hetzelfde zijn, of ooit zullen zijn?' Ze legde uit: 'Dat is een van de redenen 
waarom diamanten meer waard zijn dan welke aardse zaken ook. Geen 
twee diamanten zijn hetzelfde, maar het zijn allemaal juwelen. Vergeet 
nooit dat jij een juweel bent, Ella.' (Zie Daryl V. Hoole en Donette V. Ockey, 
With Sugar 'n Spice [1966], blz. 19-21.) 

Onze talenten en vaardigheden zijn geschenken van onze hemelse Vader. 
Iedereen heeft er enkele gekregen. 

Onze talenten ontdekken en ontwikkelen 
Het is van groot belang dat we onze talenten ontdekken en ontwikkelen. 
De apostel Paulus heeft gezegd: 'Veronachtzaam de gave in u niet' (1 Timo-
teüs 4:14). Maar we moeten ons er wel voor inspannen. 

• Hoe kunnen we onze talenten ontdekken? 

We moeten bidden om leiding van onze hemelse Vader als we op zoek 
gaan naar onze eigen talenten. We kunnen om een speciale zegen vragen 
om ze te kunnen herkennen. Misschien is er bij onze aanstelling voor een 
roeping in de kerk of bij onze ontheffing wel een talent genoemd. We 
kunnen ons afvragen: 'Welke kwaliteiten heb ik waardoor ik een les kon 
geven, een toespraak kon houden, kon werken aan een opdracht of kon 
helpen bij de organisatie van een feestje?' We moeten goed kijken naar 
degenen die we bewonderen. We kunnen dan nagaan of wij misschien een 
aantal van hun goede kwaliteiten hebben, al was het maar in geringe mate. 
Ouders en andere familieleden, vrienden en leerkrachten kunnen ons vaak 
helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van onze talenten. 

Waar ringen van de kerk georganiseerd zijn, kunnen leden die de gedrags-
normen naleven, een zegen krijgen van de ringpatriarch. Vaak worden bij-
zondere gaven en talenten in een patriarchale zegen geopenbaard. We 
kunnen die gebruiken als gids op onze zoektocht naar onze talenten en het 
ontwikkelen ervan. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Wij 
koesteren de hoop dat iedereen, de jeugd inbegrepen, de gelegenheid zal 
krijgen om een patriarchale zegen te ontvangen.' (De Ster, april 1978, blz. 2.) 

Zuster Nancy Seljestad uit Homer (Alaska) heeft eens verteld hoe zij haar 
talenten ontdekte. Ze had haar man om een bijzondere zegen gevraagd. 
Tijdens de zegen kreeg hij de inspiratie om tegen haar te zeggen dat haar 
talenten, als zij ze niet snel ontwikkelde, van haar zouden worden wegge-
nomen en aan iemand anders gegeven zouden worden. 

Ze zei: 'Ik was geschokt, geschrokken en nederig. 

'Het zette me aan het denken. (...) Ik had niets wat mij een talent leek. Hoe 
kon ik ontwikkelen wat ik niet kon herkennen? Ergens diep in me moest 
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zich een onaangeboorde bron van onbekende, onaangeroerde, ongebruikte 
gaven bevinden. (...) 

'Ik ben bekeerling en ik zie getalenteerde mensen die al hun hele leven in 
de kerk zijn en al jaren hun talenten op het gebied van zang, schrijven en 
spreken hebben kunnen ontwikkelen. Dat had ik allemaal niet. 

'Plotseling kreeg ik een ingeving. Ik kon aan de gang gaan met de verlan-
gens en interessen die ik had, daarbij mijn talenten aan de oppervlakte 
brengen en ze in kleine dingen gebruiken. 

'Door meditatie en gebed ontdekte ik wat mijn verlangens en interessen 
waren: 

'Mensen: Ik besloot de goede bedoelingen die ik vaak had maar waarmee ik 
nooit iets deed, ten uitvoer te brengen om anderen gelukkig te maken. Om 
te beginnen bakte ik een taart voor een jongetje wiens moeder weg was. 

'Muziek: Ik kan geen noten lezen of een instrument bespelen, maar ik houd 
wel van muziek. Ik zocht contact met een muzikale zuster en zei: "Ik zou 
graag eens een duet met u zingen." 

'Toneel: Ik bood aan de leiding op me te nemen van een toneelavond. De 
opbrengst was voor de tempelreis van de jeugd van onze gemeente. 

'Schrijven: Vaak word ik diep geraakt door wat iemand zegt of doet. Ik 
besloot om, als dat weer gebeurde, die gevoelens op te schrijven en op te 
sturen naar degene die mij zo ontroerd had. (...) 

'Er is weinig kans dat ik ooit 'beroemd' word. (...) Wat ik daarentegen wel 
heb, kan ik delen met degenen die me het dierbaarst zijn - mijn gezin, onze 
gemeenteleden en buren. Ze zijn misschien klein, maar voor ontwikkeling 
vatbaar, kostbaar en door God gegeven - mijn eigen talenten.' (Ensign, 
maart 1976. Blz. 31.) 

Onze talenten zijn aanvankelijk misschien klein. Maar als we er hard aan 
werken, kunnen ze groter worden. Door het ene talent te verbeteren, ont-
wikkelen we vaak andere talenten. Door speciale cursussen of een oplei-
ding kunnen we ons veel vaardigheden eigen maken. Ook door bepaalde 
moeilijkheden of handicaps te overwinnen kunnen we nieuwe talenten ont-
wikkelen. Als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen krijgen we vaak de gelegenheid om nieuwe talenten te ont-
dekken en te ontwikkelen als we roepingen aanvaarden. Velen van ons 
worden niet geroepen om wat we kunnen, maar om wat we kunnen 
worden. 

Ouderling Franklin D. Richards heeft eens gezegd: 'Vaak zijn mensen die 
gevraagd worden voor een taak in de kerk, geneigd om te zeggen: 'Dat 
kan ik niet. Ik heb niet zoveel ervaring of opleiding als iemand anders die 
deze taak vervuld heeft.' Maar met geloof, studie, werk en gebed zal de 
Heer het ons mogelijk maken dingen te volbrengen die onmogelijk lijken.' 
(Sao Paulo Area Conference, maart 1975, blz. 23.) 
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Zuster Maria Teresa P. de Parades, vrouw van de voormalige president 
van het zendingsgebied Veracruz (Mexico) getuigde: 'Als een vrouw actief 
is in de kerk ontwikkelt ze verrassende talenten waarvan ze niet wist dat 
ze die had. Door studie van het evangelie en de toepassing van de juiste 
beginselen, verandert ze in een betere vrouw die beter in staat is haar 
rentmeesterschap thuis te vervullen en hulp te bieden in haar gezin en in 
de samenleving.' (Geciteerd door Carol Larsen, in 'The Gospel Counter-
culture', 'Ensign, maart 1977, blz. 23.) 

'[President] Brigham Young heeft gezegd: "Elke prestatie, elke verfijnde 
deugd, elk nuttig resultaat op het gebied van wiskunde, muziek, kunst 
en wetenschap behoort aan de heiligen.'" (Discourses of Brigham Young, 
samengesteld door John A. Widtsoe [1954], blz. 252.) 

President Spencer W. Kimball keek uit naar de dag dat er onder de leden 
van de kerk grote kunstenaars en meester-handwerkslieden zouden zijn. 
Hij heeft ons aangespoord om uit te blinken. Hij heeft ons gewaarschuwd 
dat we niet tevreden moeten zijn met 'goed' maar dat we moeten streven 
naar uitmuntendheid. Hij heeft ons eraan herinnerd dat degenen die met 
de hulp van de Heilige Geest hun talenten ontwikkelen, buitengewone 
resultaten zouden moeten boeken. (Zie Ensign, juli 1977, blz. 3.) 

• Toon plaat 27-a: Een vrouw aan het weefgetouw, en 27-b: Een vrouw 
leert gitaarspelen. 

Talenten gebruiken of verliezen 
Als we onze talenten ontdekt en ontwikkeld hebben, verwacht de Heer dat 
we ze gebruiken. Als we ze niet gebruiken, zullen we ze verliezen. 

De Heer heeft gewaarschuwd: 'Doch met enkelen ben Ik niet tevreden, 
want zij willen hun stem niet verheffen, maar uit vrees voor de mensen 
verbergen zij het talent dat Ik hun heb gegeven. Wee hun, want mijn toorn 
is tegen hen ontstoken. 

'En indien zij Mij niet getrouwer zijn, zal het geschieden dat zelfs hetgeen 
zij hebben, zal worden weggenomen' (LV 60:2-3). 

Ouderling Richard L. Evans vertelde eens over een moeder die zich zorgen 
maakte over wat haar dochter met haar talenten en mogelijkheden deed, of 
juist niet deed. (...) 'Op een goede dag zei de moeder: "Ik heb je het leven 
geschonken. Doe er dan ook iets mee!"' Toen zei ouderling Evans: 'We 
zouden ons kunnen voorstellen dat de Vader van ons allen ongeveer het-
zelfde zegt: "Ik heb je het leven geschonken. Doe er dan ook iets mee! Ik 
heb je tijd gegeven, intelligentie, de goede aarde en alles wat die je biedt -
gebruik het dan ook."' (Improvement Era, december 1970, blz. 88.) 

Hoeveel talenten we hebben is minder belangrijk dan de vraag of we ze 
wel goed gebruiken. De Heer heeft gezegd: 'Want van hem, aan wie veel is 
gegeven, wordt veel vereist' (LV 82:3). 
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Gelukkig worden door het eerlijk gebruik van onze talenten 
De Heer heeft gezegd: '[Gij moet] ernstig naar de beste gaven streven, en 
steeds bedenken waarvoor ze worden gegeven; 

'Want voorwaar zeg Ik u, dat ze worden gegeven (...) opdat het voor 
het welzijn moge zijn van allen, die (...) tot Mij bidden, en die niet tot Mij 
bidden om een teken ter bevrediging hunner onheilige verlangens' 
(LV 46:8-9). 

Talenten en vaardigheden behoren zowel onszelf als anderen tot steun te 
zijn. Wij geven uiting aan onze dankbaarheid voor onze talenten jegens 
onze hemelse Vader door ze te gebruiken om anderen kennis bij te brengen 
en op te bouwen. We behoren ze te gebruiken om kinderen en jongeren te 
onderwijzen en ze te inspireren tot een grotere inzet. Ons gezin wordt 
gezegend als we onze vaardigheden thuis gebruiken. Als we leren naaien 
en koken en ons huis ordelijk houden, kunnen we ons leven aangenamer 
maken en het werk van anderen verlichten. Als we een vriendelijke, liefde-
volle aard ontwikkelen, brengen we vrede en harmonie in het gezin. We 
kunnen onze talenten nog verder uitbreiden en degenen die in onze buurt 
wonen tot zegen zijn. We kunnen onze vrienden blij maken door ze te 
helpen als ze hulp nodig hebben. 

Jammer genoeg ontdekken sommige mensen een talent en ontwikkelen 
dat, maar gebruiken ze het niet om anderen te helpen. In feite gebruiken 
sommigen hun talenten om ongerechtigheid te bevorderen. Iemand die een 
prachtige stem heeft, kan die gebruiken voor het zingen van onzedelijke 
liederen. Iemand die inspirerende gedichten kan schrijven, kan misbruik 
maken van dat talent en pornografie schrijven. Een begaafde spreker of 
leerkracht kan anderen tot zonde verleiden. 'Talent zonder karakter moeten 
we meer vrezen dan waarderen.' (Richard L. Evans, Thoughts .... For One 
Hundred Days [1966], blz. 208.) 

Eerder in deze les hebben we gelezen over zuster Seljestad die diverse 
nieuwe talenten ontdekte en ontwikkelde. De gemeentepresident van 
zuster Seljestad vroeg haar of ze de public relations voor de gemeente 
wilde gaan verzorgen. Dat was voor haar een gelegenheid om een aantal 
pas ontdekte talenten te gebruiken. Ze benaderde de redactie van de plaat-
selijke krant met het idee voor een wekelijkse rubriek over religie. Dat gaf 
haar de kans om met leiders van andere kerken te spreken en samen te 
werken. Dank zij die rubriek, vertelde ze, 'heb ik de kans gehad om veel 
misverstanden over de kerk weg te nemen en exemplaren van het Boek van 
Mormon weg te geven.' (Church News, 4 februari 1978, blz. 14.) 

Ouderling Boyd K. Packer heeft ons als volgt aangemoedigd: 'Ga aan de 
slag, u die zo getalenteerd bent; doe iets met uw talent. Ontwikkel het, in 
de kunst of op een ander gebied, als u het maar goed gebruikt. Probeer er, 
als u de vaardigheid en het verlangen heeft, een carrière mee op te bouwen 
of maak uw talent tot een hobby. Maar zorg altijd dat u er anderen mee tot 
zegen bent. Blink erin uit. (...) Gebruik uw talent nooit voor iets wat niet 
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goed is. (The Arts and the Spirit of the Lord', Speeches of the Year 1976 
[1977], blz. 280.) 

Tot slot 
We zijn allemaal gezegend met talenten en vaardigheden en met mogelijk-
heden om ze te ontwikkelen. Onze hemelse Vader verwacht dat onze talen-
ten anderen en onszelf ten goede komen. Wijzelf en anderen zullen veel 
vreugde ondervinden als we onze talenten voor goede doeleinden gebrui-
ken. Als we ze rechtvaardig doen, zullen ze groter worden en zullen we 
meer mogelijkheden en vaardigheden ontwikkelen. Het is belangrijk eraan 
te denken dat onze talenten gaven van God zijn en dat Hij ons verantwoor-
delijk acht voor wat we ermee doen. 

Opdracht 
Ga eens na waar uw belangstelling naar uitgaat en zoek daarbij naar 
een nieuw talent dat u kunt ontwikkelen. Spoor uw gezinsleden aan hun 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Aanvullende tekst 
• Matteüs 25:14-30 (gelijkenis van de talenten) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 34, 'Onze talenten 
ontwikkelen'. 

2. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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BEROEPSVAARDIG-
HEDEN 

ONTWIKKELEN 
L e s 28 

Het doel van deze les is ons te inspireren tot het ontdekken en ontwikkelen 
van beroepsvaardigheden. 

Soms moeten vrouwen werken 
In veel gezinnen werkt de vader of de echtgenoot om in de behoeften van 
het gezin te voorzien. Dat is echter niet altijd het geval. Vrouwen moeten 
ook zorgen dat ze in het levensonderhoud kunnen voorzien. Veel vrouwen 
werken om zichzelf te kunnen onderhouden en anderen werken voor zich-
zelf en hun gezin. 

Waarom moet een vrouw soms werken? Zet de antwoorden op het bord 
en bespreek die. Zorg ervoor dat de volgende punten genoemd worden. 

Haar man of haar vader is gestorven. 

Haar man of haar vader door ziekte of een ongeluk niet in staat is om te 
werken. 

Ze ongetrouwd is en zelf de kost moet verdienen. 
Er met één inkomen niet in de eerste behoeften van het gezin voorzien 
kan worden. 

Er door onverwachte ziekte of andere moeilijkheden de noodzaak van 
extra inkomen is ontstaan. 

Vrouwen moeten zich voorbereiden op een beroep 
Vrouwen moeten zorgen dat ze zowel huisvrouw als kostwinner kunnen 
zijn. 
'Een ongetrouwde vrouw is altijd gelukkiger als ze een beroep heeft waar-
door ze de maatschappij van dienst kan zijn en financieel onafhankelijk is. 
(...) Elke getrouwde vrouw kan zomaar ineens weduwe worden. Eigen-
dommen kunnen net zo snel verdwijnen als een echtgenoot kan overlijden. 
Daarom kan iedere vrouw genoodzaakt worden voor zichzelf te zorgen en 
voor de kinderen die van haar afhankelijk zijn. Als ze een opleiding heeft 
en daardoor de eventuele, onverwachte moeilijkheden van het leven het 
hoofd kan bieden, zal ze veel gelukkiger zijn en meer zekerheid hebben.' 
(Camilla Kimball, 'A Woman's Preparation', Ensign, maart 1977, blz. 59.) 
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Moeders worden aangemoedigd om van de opvoeding van hun kinderen 
hun voornaamste beroep te maken, vooral als hun kinderen nog klein zijn. 
Ze moeten er echter wel voor zorgen dat ze buitenshuis de kost kunnen 
verdienen. Voordat een moeder met kleine kinderen overweegt buitenshuis 
te gaan werken om in de behoeften van haar gezin te voorzien, moet ze er 
zeker van zijn dat het fundamentele behoeften zijn. Ze moet zeker weten 
dat er niet in kan worden voorzien door zorgvuldige budgettering of door 
zelf te produceren. Ze behoort alles in het werk te stellen om thuis te 
blijven, bij de kinderen. 

'Moeders met kleine kinderen behoren allereerst hun energie te steken in 
de begeleiding en de opvoeding van hun kinderen en de zorg voor hun 
gezin, en behoren alleen werk buitenshuis te zoeken als er geen andere 
manier is om in de eerste behoeften van het gezin te voorzien.' (Brief van 
het Eerste Presidium aan Neal A. Maxwell en Dallin H. Oaks; aangehaald 
door Dallin H. Oaks in 'Insights', Ensign, maart 1975, blz. 56.) 

• Toon plaat 28-a: Een vrouw verzorgt haar zieke man. 

De moeder die, naast het huishouden, plotseling moet werken om voor 
haar gezin de kost te verdienen, heeft een opleiding hard nodig. Als zij 
zich daar van tevoren op heeft voorbereid, zal ze betere kansen krijgen en 
eerder werk vinden. 

Als we kunnen werken, moeten we er niet van uitgaan dat de regering of 
een sociale instelling voor ons zorgt. Bisschop Victor L. Brown heeft 
gezegd: 'Steun, of iets voor niets krijgen, kweekt luiheid en afhankelijkheid 
en vernietigt het zelfrespect. 

'Het is de bedoeling van de Heer dat we allemaal leren in onze eigen 
behoeften te voorzien.' ('The Church and the Family in Welfare Services', 
Ensign, mei 1976, blz. 110.) 

Ons voorbereiden op betaald werk 
Bespreek de volgende manieren waarop vrouwen zich op betaald werk 
kunnen voorbereiden. Spoor de zusters aan om ook zelf met ideeën te 
komen. 

Ongetrouwde vrouwen en meisjes kunnen: 

1. Een beroep kiezen en daarvoor de nodige opleiding volgen. 

2. Een dagopleiding of een avondcursus voor een beroep volgen. 

3. Een baan zoeken om de nodige vaardigheid en ervaring op te doen. 

4. Een schoolopleiding volgen om zich voor te bereiden op de taak van 
echtgenote en moeder. 

5. Vrijwilligerswerk doen in ziekenhuizen, maatschappelijke instellingen, 
scholen enzovoort. 

6. Vaardigheden leren waarmee thuis geld kan worden verdiend. 
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Is er in uw buurt deeltijdwerk te vinden? Zijn er cursussen om u verder te 
ontwikkelen? 

Getrouwde vrouwen die op dit moment niet hoeven werken, kunnen: 

1. Cursussen volgen om zich op een baan voor te bereiden. 

2. Op scholen en bij maatschappelijke instellingen advies inwinnen inzake 
de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

3. Door vrijwilligerswerk bepaalde vaardigheden ontwikkelen. 

Natuurlijk mogen deze activiteiten de moeder niet in de weg staan om het 
gezin de nodige zorg te geven. In plaats daarvan behoort ze ervaringen op 
te doen die van haar een betere moeder en huisvrouw maken. Een cursus 
in financieel beheer, bijvoorbeeld, kan haar ertoe brengen het gezinsbudget 
beter te beheren. 

• Hoe kunt u zich nog meer op betaald werk voorbereiden? 

Een zuster in Midden-Amerika werd weduwe toen haar jongste kind nog 
geen jaar oud was. Aanvankelijk voelde ze zich hopeloos alleen. Ze had 
drie kleine kinderen en wist dat ze een of ander vak moest leren. Ze schreef 
in op een cursus naaien en patroontekenen zodat ze thuis kon werken en 
bij haar kinderen kon zijn. Ze werd zo bekwaam dat ze later van de rege-
ring het verzoek kreeg een aantal cursussen te geven. Door haar inspannin-
gen en verstandig financieel beheer konden haar drie kinderen naar een 
goede school en zijn allemaal uiteindelijk in het onderwijs gegaan. Deze 
zuster is een van de vele vrouwen die manieren hebben gevonden om hun 
talenten te ontwikkelen en er hun werk van te maken. 

Als we een beroep willen gaan uitoefenen, moeten we bepalen wat we echt 
graag willen. Zo mogelijk moeten we iets kiezen wat onze belangstelling 
heeft. Vervolgens moeten we er zoveel mogelijk over leren. Als we bijvoor-
beeld besluiten om thuis iets te produceren, moeten we blijven zoeken naar 
iets wat goed verkoopt en winst oplevert. We kunnen onze producten aan 
vrienden, buren en familieleden laten zien. We kunnen ze aan de man 
brengen op braderieën en dergelijke. 

We moeten altijd bidden om tot goede beslissingen te komen. We moeten 
onze hemelse Vader vragen om leiding bij het zoeken naar manieren om 
ons voor te bereiden. 

'Laten we informeren wat we zelf kunnen doen, in plaats van kijken naar 
wat de Heer voor ons zal doen.' (Discourses of Brigham Young, samengesteld 
door John A.Widtsoe [1954], blz. 293.) 

Thuis geld verdienen 
• Toon de platen 28-b: Een vrouw verdient thuis geld met haarknippen; 

28-c: Zelfgebakken artikelen kunnen verkocht worden. 

Veel vrouwen hebben manieren gevonden om hun talenten en interessen 
aan te wenden om thuis geld te verdienen. Dat is vooral belangrijk als een 
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moeder met kleine kinderen moet werken. Hieronder volgen een aantal 
manieren waarop vrouwen thuis geld hebben verdiend: 

1. Kinderkleding, gordijnen, bruidsjurken, uniformen, huishoudelijke 
artikelen, speelgoeddieren, poppen of poppenkleertjes naaien. 

2. Borduurwerk, breien, quilten, haken, kunstbloemen maken of 
bloemschikken, sieraden maken, zilversmeedwerk, macramé. 

3. Taarten, tortilla's, bruiloftstaarten, brood, koekjes, snoepgoed, 
pasteitjes, schoollunchpakketjes maken. 

4. Thuis op kinderen passen of thuis een kleuterklas houden. 

5. Tuinieren en de opbrengst verkopen. Er is altijd vraag naar zelfgeteelde 
producten en ze verkopen goed. Sommige vrouwen die op het platte-
land wonen, maken jam en gelei van fruit dat plaatselijk geteeld wordt. 
Ze verkopen het langs de weg of in winkels. 

6. Muziek- of danslessen geven of lesgeven in een vorm van kunst. 

7. Overdag voor oude mensen zorgen. 

8. Bijlessen geven. 

9. Artikelen schrijven voor een krant. 

10. Typewerk doen of boekhouden. 

11. Telemarketing. 

12. Optreden als vertegenwoordigster van huiseigenaren. 

13. Iemand in de kost nemen. 

14. Zorgen voor gehandicapte kinderen. 

15. Dieren verzorgen. 

16. Kapperswerkzaamheden. 

Wij behoren op de hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen met 
betrekking tot thuiswerk en ons daaraan te houden. 

Op welke andere manieren kunnen we thuis geld verdienen? 

Waarom is het verstandig om zelfs onze talenten te ontwikkelen als 
we nooit buitenshuis hoeven werken? 

Tot slot 
Er is gezegd dat we voor onszelf moeten zorgen. In de Schriften staat dat 
we niet lui moeten zijn. (Zie LV 42:42.) De kerkleiders hebben ons herhaal-
delijk aangemoedigd dat we zelf in onze behoeften moeten voorzien. 

• Waarom is het belangrijk om in onze eigen behoeften te voorzien? 
Waarom moeten we daarvoor niet op anderen vertrouwen? 

We moeten allemaal zorgen dat we onszelf en ons gezin kunnen onderhou-
den. We moeten al vroeg beginnen onze talenten te ontwikkelen. We 
moeten zorgen dat we zo nodig de kost kunnen verdienen. We moeten 
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zoeken naar manieren om met behulp van onze talenten geld te verdienen 
om zodoende bevrediging en zekerheid te krijgen. 

Als we moeten werken, moeten we informatie inwinnen over mogelijkhe-
den om te werken, de nodige ervaring opdoen en onder gebed beslissingen 
nemen. 

President Marion G. Romney heeft gezegd dat we allemaal, zowel in 
wereldse als in geestelijke zaken, ons eigen heil moeten uitwerken. Hij 
heeft nadrukkelijk gezegd dat wie in behoeftige omstandigheden verkeren 
'alleen dan verheerlijkt kunnen worden als zij in staat zijn gesteld om zich 
door hun eigen ijver en zorgvuldige beleid onafhankelijkheid en zelfrespect 
te verwerven.' ('In Mine Own Way', Ensign, november 1976, blz. 125.) 

Opdracht 
Maak een lijst van talenten en vaardigheden waarmee u in de behoeften 
van uw gezin zou kunnen voorzien. Kies daaruit minstens één vaardigheid 
en probeer die te vergroten. Begin nu met de ontwikkeling van een vaar-
digheid door middel van ervaring, cursussen, lessen of vrijwilligerswerk. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Neem les 27 in dit lesboek: 'Onze talenten ontwikkelen' door. 

2. (Facultatief) Zoek een aantal artikelen die door vrouwen in uw streek 
gemaakt zijn en stal ze uit in uw lokaal. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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DE WAARDE VAN WERK EN 
VERANTWOORDELIJKEIDS-

GEVOEL 
L e s 29 

Het doel van deze les is onze gezinsleden respect voor werk en verant-
woordelijkheidsgevoel bijbrengen. 

Werken is een voorrecht 
'In een krant [stond] een artikel over een gepensioneerde herder die 165 
zou zijn. Zijn naam is Shirali Mislimov. Hij is geboren in het Kaukasusge-
bergte tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, en heeft daar zijn hele 
leven gewoond. (...). 

'Mislimov hakt nog steeds hout. "Ik weet zeker dat iemand die niets doet, 
niet lang kan leven", zei hij tegen de verslaggever. (...) 

'In dat artikel stond dat de oude man nog steeds "de grond omspit rondom 
de bomen in een boomgaard die hij in de loop van zijn leven al diverse 
keren opnieuw geplant heeft." 

'"Door aan het werk te blijven, de berglucht en matig eten ben ik zo oud 
geworden", zei Mislomov die noch rookt, noch drinkt.' (De Ster, juni 1972, 
blz. 239.) 

Hoewel de meesten van ons geen 165 zullen worden, behoren we wel de 
waarde van werken in te zien, omdat het ons stoffelijke en geestelijke zege-
ningen verschaft. President David O. McKay heeft gezegd: 'Laten we besef-
fen dat werken een voorrecht is, een gave, dat de kracht om te werken een 
zegen is, en dat liefde voor het werk succes betekent.' (Geciteerd door 
Franklin D. Richards, 'The Gospel of Work', Improvement Era, december 
1969, blz. 101.) 

De beste manier om verveling en teleurstelling te overwinnen is zinnig 
werk te verrichten waarmee een positief resultaat bereikt wordt. Een 
schutting schilderen, een tuin schoffelen en een greppel graven zijn licha-
melijke vormen van werk. Huiswerk voor school is ook werk, evenzo 
voor anderen zorgen dat is. 

• Wat zijn andere vormen van werk? 

Kinderen leren hard te werken 
Het is belangrijk dat we kinderen al jong goede werkgewoonten en de 
juiste instelling bijbrengen. Die gewoonten zullen ze waarschijnlijk ook 
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later in stand houden. Ze kunnen het verschil vormen tussen een zinvol, 
productief leven en een lui en zinloos bestaan. 

Waarom moeten we kinderen goede werkgewoonten en de juiste instelling 
bijbrengen? 

Bisschop Vaughn J. Featherstone heeft eens een verhaal verteld over een 
dame die een jongen leerde werken: 

Een aristocratische dame nam eens een jongen van dertien in dienst voor 
de verzorging van haar gazon en tuin. Na de eerste week legde ze hem uit: 
'Er zijn net zoveel manieren om een gazon te maaien als er mensen zijn, en 
ze kunnen een waarde hebben van een cent tot tien euro. Laten we zeggen 
dat wat jij vandaag gedaan hebt zes euro waard is. (...) Een gazon van tien 
euro is - nou ja, onmogelijk, dus laten we dat maar vergeten.' 

Ze liet de jongen zelf zeggen hoeveel zijn werk waard was en hoeveel ze 
hem moest betalen. Ze gaf hem zes euro voor zijn werk van die eerste 
week. De jongen was vastbesloten om de volgende week acht euro te ver-
dienen, maar zijn klus was nog niets eens zes euro waard. Hij ging zorgvul-
dig te werk en zocht naar manieren om de tuis er beter uit te laten zien, 
maar in de weken daarna kwam hij niet verder dan zeven euro. Uiteinde-
lijk besloot hij dat hij niet zou proberen acht euro, maar om tien euro te ver-
dienen. Hij bedacht allerlei manieren om de tuin mooier te maken. De hele 
dag werkte hij als een paard en nam af en toe een paar minuten om uit te 
rusten. Hij deed er langer over dan ooit daarvoor, maar toen hij klaar was, 
vond hij dat hij een karwei van tien euro geklaard had. 

Nadat de dame de tuin zorgvuldig geïnspecteerd had, vond ze dat de jon-
gen het onmogelijke had gedaan. Ze prees hem voor zijn werk en betaalde 
hem met plezier de tien euro die hij verdiend had. 

Vele jaren later, toen de jongen een volwassen man was, vertelde hij hoe 
belangrijk die ervaring voor hem was geweest: 

'Sindsdien, ongeveer 25 jaar geleden, heb ik, als ik niet wist wat ik aan een 
situatie kon doen, plotseling door het woord 'onmogelijk' dat duwtje in de 
rug gekregen dat ik op dat moment nodig had en besefte ik dat het enige 
mogelijke bereikt kon worden door middel van het onmogelijke.' (Zie Con-
ference Report, oktober 1973, blz. 98; of Ensign, januari 1974, blz. 84-86; 
geciteerd uit Richard Thurman, 'The Countess en the Impossible', Reader's 
Digest, juni 1958.) 

Kinderen denken vaak dat ze onmogelijk hun best kunnen doen. Dit ver-
haal toont echter aan dat we ze kunnen aansporen om iets net iets beter te 
doen dan voorheen. We moeten ze ook prijzen voor werk dat ze goed 
hebben gedaan en voor de vooruitgang die ze gemaakt hebben. Dan raken 
ze niet ontmoedigd. 

• Hoe kunnen we kinderen ertoe brengen op school hun best te doen? 

Vraag een zuster hoe zij haar kinderen ertoe gebracht heeft om ook op 
andere gebieden zoals muziek, kunst of sport iets te bereiken. 
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Werk draagt bij tot het welslagen van het gezin 
• Toon plaat 29-a: Een moeder leert haar kind hoe ze in de keuken kan 

helpen. 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Wij geloven dat werk goed is, 
voor onszelf en voor onze kinderen. (...) We moeten onze kinderen leren 
werken, en ze moeten leren meewerken aan het onderhoud van huis en erf. 
Ze moeten een taak krijgen om het huis netjes en schoon te houden, ook al 
is dat werk onaanzienlijk. Kinderen kunnen de taak krijgen (...) om voor 
de tuin te zorgen.' (Zie De Ster, oktober 1976, blz. 2.) 

Hoe zal een kind dat meewerkt in het gezin daarbij gebaat zijn? 

Sommige ouders vinden dat ze in hun jeugd veel te hard moesten werken. 
Zij willen niet dat hun kinderen hetzelfde overkomt en daarom laten ze 
hen niet helpen met het werk in huis. Anderen vinden dat kinderen te jong 
en te onhandig zijn om te helpen. Maar veel anderen vinden dat het 
belangrijk is om kinderen thuis te laten helpen. 

Wat zijn de gevolgen van die verschillende opvattingen over werk? 

We kunnen ons afvragen hoe we kinderen de vreugde van werk en verant-
woordelijkheidsgevoel voor het gezin kunnen bijbrengen. In elk gezin is de 
situatie anders, maar kinderen kunnen op veel manieren leren genieten van 
werken en taken op zich nemen. 
• Toon een poster met de volgende punten of verwijs naar de informatie 

op het bord: 

1. Leer kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. 

2. Laat oudere kinderen voor jongere kinderen zorgen. 

3. Leer kinderen hoe ze op de boerderij of in de zaak kunnen 
helpen. 

4. Organiseer werkprojecten voor het hele gezin. 

Leer kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen 
We moeten kinderen leren dat ze hun eigen spullen moeten opruimen en 
hun kleren met zorg moeten behandelen. Er kan een tijd komen waarin zij 
hun eigen kinderen die taken moeten bijbrengen of het werk zelf moeten 
doen. In elk gezin moet kinderen zelfstandigheid bijgebracht worden. Ze 
moeten positief over werk gaan denken en er lessen uit trekken. 

• Wat kunnen we kinderen specifiek bijbrengen waarop ze voor zichzelf 
kunnen zorgen? 
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Laat oudere kinderen voor jongere kinderen zorgen 
• Toon plaat 29-b: Een broer schenkt melk in voor zijn zusje. 

Oudere kinderen moeten zich gedeeltelijk verantwoordelijk gaan voelen 
voor hun jongere broers en zussen. Ze kunnen voor hen zorgen als hun 
ouders even weg zijn. Ze kunnen ze voorlezen, met ze zingen en spelen en 
ze bezig houden. Het belangrijkste is dat oudere kinderen een goed voor-
beeld geven. Ouderling Adney Y. Komatsu heeft over de kracht van het 
voorbeeld gezegd: 

'Kort geleden heeft een jongeman tijdens een vasten-en-getuigenisdienst 
voor het eerst sinds hij lid is van de kerk, zijn getuigenis gegeven. Hij 
raakte ieders hart toen hij zei: "Mijn broer is een geweldig voorbeeld voor 
me geweest. Ik heb gemerkt hoe zijn leven veranderde toen hij zijn roeping 
in het priesterschap grootmaakte, Ik weet dat mijn broer door God tot zijn 
functie in de kerk geroepen is. Hij is begaan met anderen, helpt ze en 
hij dient de Heer ijverig, nederig en opgewekt. Zo wil ik ook worden."' 
(Korea Area Conference, augustus 1977, blz. 4.) 

• Op welke manieren kunnen oudere kinderen de jongere kinderen 
helpen? 

Leer ze hoe ze op de boerderij of in de zaak kunnen helpen 
Als lid van het gezin moeten kinderen thuis helpen. President Spencer W. 
Kimball heeft over zijn eigen ervaringen als jongeman verteld: 

'Ik ben altijd dankbaar geweest voor de ervaring die ik onder leiding van 
mijn vader heb opgedaan. Hij heeft me geleerd hoe ik paardentuig met 
zeep moest wassen en invetten ter bescherming tegen weer en wind. Ik heb 
geleerd hoe ik de omheining, de watertank, de schuren, het rijtuigje, de 
boerenkar en ten slotte ook het huis moest schilderen. En sinds die tijd dat 
ik af en toe de blaren op mijn handen had, heb ik die ervaringen nooit 
betreurd.' (Zie De Ster, oktober 1976, blz. 120.) 

In het gezin van Willy Herrey uit Göteborg (Zweden) werden de zeven 
kinderen bij alle werkzaamheden betrokken. 'Vader, moeder en de kinde-
ren - in de leeftijd van tien tot achttien -brengen voor zonsopgang al 
kranten rond. Ze trainen en verkopen ook paarden. In de zomer leiden ze 
een vakantieboerderij in Strömstad voor vier- tot zeshonderd kinderen uit 
Noorwegen, Zweden en Finland. Als voor de meeste mensen de dag 
begint, is de familie Herrey al uren in touw geweest. Na het werk en de 
school eindigt de dag met kerkelijke activiteiten. Op maandagavond - de 
gezinsavond - zingen en spelen ze samen. Ze hebben het te druk en zijn te 
enthousiast om ongelukkig te zijn. (Zie De Ster, november 1971, blz. 343.) 

Door samenwerking in zaak van hun vader kunnen kinderen een gezonde 
trots ontwikkelen met betrekking tot hun gezinsleden en wat ze bereikt 
hebben. Ze kunnen geld verdienen voor een zending en een opleiding. 

Welke andere voordelen heeft het om kinderen in de eigen zaak mee te 
laten helpen? 
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Organiseer werkprojecten voor het hele gezin 
Werkprojecten voor het hele gezin kunnen goede ervaringen en een goede 
band met elkaar opleveren. Als men van de talenten of interessen van de 
gezinsleden gebruikt maakt, kunnen die projecten voor iedereen heel leuk 
zijn. Door samen te werken wordt de band tussen kinderen en ouders 
sterker en leren ze elkaar beter kennen. 

In een gezin maakten de ouders zich zorgen of hun kinderen de waarde 
van werk wel zouden inzien. Ze beseften dat ze de gelegenheid om dat hun 
kinderen bij te brengen voorbij lieten gaan door het kantoor van de vader 
door een betaalde kracht schoon te laten maken. 

Dus maakten de kinderen, die het prachtig vonden om regelmatig iets te 
verdienen, voortaan elke morgen het kantoor schoon. Samenwerking was 
belangrijk. De meisjes maakten het kantoor schoon op de ene ochtend, en 
de jongens bleven dan thuis om daar te helpen. De volgende morgen 
wisselden ze van taak. 

'Dat project vereiste extra inspanning en tijd van de ouders, want de 
moeder moest de kinderen elke ochtend naar het kantoor rijden. Maar wat 
de kinderen geleerd hadden, was veel meer waard dan de extra moeite die 
ervoor nodig was.' (Elwood R. Peterson, 'Family Work Projects for Fun and 
Profit', Ensign, juni 1972, blz. 8.) 

Welke voordelen had het werkproject van het gezin? 

Kinderen kunnen werken leuk gaan vinden 
Als kinderen plezier hebben in werken, zullen ze beter hun best doen. 
Degenen die werken niet leuk vinden, zoeken vaak een uitvlucht. President 
N. Eldon Tanner heeft eens verteld in welk opzicht twee loopjongens ver-
schilden die voor dezelfde firma werkten: 

'[De ene jongen] had belangstelling voor alles wat zich voordeed. (...) Hij 
wilde anderen helpen en zoveel mogelijk over de zaak te weten komen. 
(...) Hij probeerde de beste loopjongen te zijn. (...) Hij had er nog maar een 
paar maanden gewerkt toen een van de opzichters die hem had geobser-
veerd, hem vroeg met hem mee te gaan en zo kreeg hij een functie met 
meer verantwoordelijkheid. Vóór het einde van het jaar werd hij weer 
bevorderd, en door de manier waarop hij zich opstelt, zal hij steeds meer 
vooruitgang maken. Hij was bereid meer te doen dan van hem gevraagd 
werd. Hij had belangstelling voor zijn firma, wilde zich nuttig maken en 
was in elk opzicht betrouwbaar. De andere loopjongen [bleef] loopjongen. 
(...) Natuurlijk vond hij dat de firma hem niet op de juiste waarde schatte.' 
(Seek Ye First the Kingdom of God [1973], blz. 236-237.) 

• Waardoor maakte de ene jongen vooruitgang en de andere niet? 

Kinderen zullen werk leuk vinden als het geluk van anderen hun beloning 
is. President David O. McKay heeft het volgende voorbeeld gegeven: 

'Ik heb meisjes gezien die op 'bejaardendagen' de hele dag bezig zijn 
geweest om anderen te helpen: ze probeerden te zorgen dat anderen het 
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gezellig hadden en gelukkig waren. Ik herinner me dat een van die jonge-
dames eens thuis kwam, plotseling merkte dat ze moe was, op haar bed 
plofte en zei: Tjonge, wat ben ik moe! Maar dit is wel een van de gelukkig-
ste dagen van mijn leven geweest.' Zij had vreugde gevonden in werk 
waarmee anderen blij waren gemaakt. 

'Leer van je werk houden. Zorg dat je kunt zeggen: "Dit is mijn werk, mijn 
trots en niet mijn kruis.'" (Stepping Stones to an Abundant Life, samengesteld 
door Llewelyn R. McKay [1971], blz. 115-116.) 

Werk zal leuk zijn als het kind resultaat boekt. De eerste paar keren zal een 
volwassene of een ouder kind het moeten helpen totdat het leert het alleen 
te doen. Dan moeten we waardering laten blijken voor wat het kind gedaan 
heeft en het eerlijk prijzen. We zijn geneigd om alleen maar te letten op wat 
het kind verkeerd doet, omdat we willen dat hij het de volgende keer beter 
doet, maar kinderen werken over het algemeen beter als we letten op wat 
ze goed doen. 

Werken kunnen we leuker maken door erbij te zingen of zelfs door van het 
werk een spel te maken. Ouders kunnen over hun jeugd of over hun voor-
ouders vertellen. Al die activiteiten maken samenwerken leuker. Vergeet 
niet dat kinderen af en toe vakantie of een vrije dag nodig hebben. Als ze 
een dag per week vrij krijgen, zullen ze de dag daarna waarschijnlijk weer 
plezier hebben in hun werk. Ze hebben, als ze hun taak hebben gedaan, 
ook tijd voor zichzelf nodig, om te spelen of voor andere activiteiten. 

• Vraag de zusters hoe zij het werk voor hun kinderen leuker hebben 
gemaakt. 

Tot slot 
Om onze kinderen met goed resultaat te leren werken, moeten we 
enthousiast zijn over ons eigen werk. President Brigham Young gezegd 
heeft: 'Iedereen zal merken dat geluk in deze wereld vooral afhangt van 
het werk dat hij doet en van de manier waarop hij het doet.' (Geciteerd 
door Elwood R. Peterson in 'Family Work Projects for Fun and Profit', 
Ensign, juni 1972, blz. 9.) 

Opdracht 
Praat met elk van uw kinderen. Bespreek hoe uzelf en zij staan tegenover 
hun taak in het gezin. Zorg dat elk kind een opdracht aanvaardt en uit-
voert. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Lees Evangeliebeginselen, hoofdstuk 27, 'Werk en persoonlijke verant-
woording'. 

221 



2. Maak de poster die in les aan de orde komt of schrijf de informatie 
op het bord. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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ZELFBEHEERSING 
ONTWIKKELEN EN DAT IN 

ANDEREN STIMULEREN 
L e s 30 

Het doel van deze les is zelfbeheersing ontwikkelen en dat ook aan 
anderen leren. 

We moeten leren onze begeerten en gevoelens te beheersen 
• Zing de lofzang 'Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer' 

(lofzang 198). 

In de Schriften lezen we: 'Wie zijn geest beheerst [overtreft] hem die de 
stad inneemt' (Spreuken 16:32). We lezen ook: 'Tracht tevens al uw lusten 
te beteugelen, opdat gij van liefde vervuld moogt zijn' (Alma 38:12). 

Onze begeerten en hartstochten zijn als een vurig, sterk paard. Als wij ze 
onbeheerst hun gang laten gaan, ongetoomd en ongetemd, zullen zij ons 
brengen waar zij willen. Ze kunnen ons op gevaarlijke plaatsen brengen. 
Maar we zouden een goed paard niet zomaar vernietigen omdat het vurig 
is. Als we dat paard dusdanig tomen dat we het de baas zijn, kan het ons 
heel goed van dienst zijn. Zo kunnen we ook onze verlangens en gevoelens 
de baas blijven en binnen de grenzen houden die het evangelie aangeeft. 
Die gevoelens kunnen ons dan van dienst zijn. We kunnen dan meer 
vreugde en liefde voelen. 

Door zelfbeheersing te leren, maken we vooruitgang en krijgen we 
zegeningen 

Onze doop was het begin van een nieuw leven. We volgen de Heiland door 
wereldse gezindheid, zwakheid en zonde te overwinnen. De Heiland heeft 
ons geleerd: 

'Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn 
kruis op en volge Mij' (Matteüs 16:24). 

'Als iemand zijn kruis opneemt, onthoudt hij zich van alle goddeloosheid 
en alle wereldse begeerten, en onderhoudt hij mijn geboden.' (Bijbelverta-
ling van Joseph Smith, Matteüs 16:26.) 

Hij heeft ons ook geleerd: '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; 
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'want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn 
er, die hem vinden' (Matteüs 7:13-14). 

Door de enge poort de hemel binnengaan vereist zelfbeheersing en zelfver-
loochening. Het houdt in dat we ons een aantal zaken ontzeggen die heel 
verleidelijk zijn. Als we de waarheid kennen en ernaar leven, zal vrijheid 
onze beloning zijn. 

• Lees Johannes 8:31-32. Zet op het bord: Waarom maakt gehoorzaamheid aan 
de beginselen van het evangelie ons vrij? Laat de zusters over die vraag 
nadenken. 

Als we onszelf toestonden uiting te geven aan boosheid, jaloezie, wraakge-
voelens, zelfzucht, trots, opschepperij, haat enzovoort, zouden we erdoor 
gebonden worden. Ze zouden steeds meer macht over ons krijgen. Ze 
zouden zich in ons karakter nestelen en gewoonte worden. Zo zouden we 
niet alleen onze vrijheid verliezen, maar ook ons zelfrespect. Als we onze 
hartstochten in toom houden, bevrijden we ons van gevoelens die ons 
kunnen overmeesteren. 

Als we onze begeerten in toom houden, worden we bevrijd van verlangens 
die ons kunnen overmeesteren. Als we daarentegen te veel voedsel eten 
of schadelijke stoffen als koffie, thee, alcohol, tabak, of drugs gebruiken, 
kunnen we ons gewoonten eigen maken waar moeilijk vanaf te komen is. 
Ons lichaam zou ernaar gaan hunkeren en we zouden eraan verslaafd 
raken. 

Verlangen naar wereldse zaken (als we al genoeg hebben om in onze 
behoeften te voorzien), naar teveel slaap of teveel vermaak (zoals televisie) 
valt ook onder begeerten. Ze moeten binnen de juiste grenzen gehouden 
worden. 

• Lees 2 Nephi 9:45. Waarom worden we vrij als we de evangeliebeginse-
len naleven? 

Onze wijze, hemelse Vader geeft ons geboden, omdat Hij van ons houdt. 
Hij wil ons beschermen tegen onnodig verdriet. Hij wil dat we ons leren 
beheersen zodat Hij ons kan zegenen. Hij heeft ons de wet van vasten 
gegeven, gedeeltelijk om ons te leren ons verlangen naar voedsel te over-
winnen. Dan kan onze geest ons lichaam de baas worden. Hij heeft ons de 
wet van tiende gegeven om te zorgen dat we onze zelfzuchtige verlangens 
overwinnen. Hij heeft ons het woord van wijsheid gegeven, gedeeltelijk om 
ons te bevrijden van de schadelijke gevolgen van tabak, alcohol en drugs. 
Hij heeft ons de wet van kuisheid gegeven om te zorgen dat we onze licha-
melijke verlangens leren beheersen. 

• Toon plaat 30-a: Daniël en zijn vrienden weigeren het vlees en de wijn 
van de koning. 

In het Oude Testament lezen we over Daniël en zijn vrienden, die voedsel 
kregen voorgezet dat ze niet mochten eten. Ook kregen ze wijn te drinken. 
Maar ze weigerden, en vanwege hun gehoorzaamheid aan de gezond-
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heidswet van de Heer, werden ze gezegend met kracht en wijsheid (zie 
Daniël 1:1-16). 

• Wat kunnen we leren van de ervaring van Daniël en zijn vrienden? Hoe 
draagt zelfbeheersing bij tot het gehoorzamen van de geboden? 

Onszelf leren beheersen 
Onszelf leren beheersen is een levenslang proces. Als we het evangelie 
beter gaan begrijpen, willen we de beginselen ervan ook beter naleven. Als 
we het evangelie willen naleven, moeten we voortdurend aan onze zelfbe-
heersing werken. 

• Toon een poster met de volgende punten of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

1. Ken uzelf. 

2. Stel doelen. 

3. Lees de Schriften en bid om hulp. 

Ken uzelf 
Ons hele leven worden we met nieuwe situaties geconfronteerd en kunnen 
we meer over het evangelie te weten komen. Dan zien we onze zwakheden 
en onze kracht. We beginnen te begrijpen waarom we die hebben. We 
willen ons ontdoen van slechte gewoonten, en goede ontwikkelen. 

Stel doelen 
Als we geen doelen stellen en nastreven, zijn we als de golven van de zee. 
We worden gedreven door de winden van onbeheerste verlangens en 
gevoelens. We moeten duidelijke doelen en zelfvertrouwen hebben voordat 
we onze zwakheden kunnen overwinnen. Zuster Kay Newman uit de Vere-
nigde Staten worstelde met een onbedwingbare snoeplust: 

'Ik was een volwassen vrouw met bijna volwassen kinderen toen ik tot het 
besef kwam dat ikzelf mijn ergste vijand was. En weet u wat daarvan de 
oorzaak was? Ik schaam me om het te vertellen! Een doos bonbons! Tijdens 
de kerstvakantie heb ik bijna een hele doos bonbons leeggegeten. (...) 

'Dat was voor mij het dieptepunt. Ik kan iemand die iets dergelijks nooit 
gevoeld heeft, niet beschrijven waar ik doorheen ben gegaan: ik zat volge-
propt met bonbons, walgde van mezelf, zat in de put en was volkomen 
moedeloos. Door die belachelijke, dwaze zwakheid, werkte Satan op me in 
en wierp me omver. Op dat moment had ik alleen maar minachting voor 
mezelf. 
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'Daarom besloot ik tijdens die kerstdagen dat zoiets mij nooit meer zou 
overkomen. Ik ging zitten en schreef mezelf een brief. In die brief beschreef 
ik hoe ik me voelde, zodat ik het niet kon vergeten. Ik deed mezelf de 
belofte dat ik niet nog een jaar voorbij zou laten gaan zonder mijn snoep-
lust volkomen te leren beheersen. Sindsdien heb ik heel veel vooruitgang 
gemaakt en is mijn zelfvertrouwen elke dag toegenomen. Ik weet dat ik 
deze strijd bijna gewonnen heb.' ('My Worst Enemy - Me!', Ensign, februari 
1975, blz. 62.) 

• Hoe voelde zuster Newman zich toen ze bewezen had dat ze zich een 
doel kon stellen en zich eraan kon houden? Wat deed ze om zichzelf aan 
dat doel te herinneren? 

Lees de Schriften en bid om hulp 
Door regelmatig te bidden en in de Schriften te lezen, kunnen we ons ver-
langen om beter te leven versterken. We kunnen een voorbeeld nemen aan 
het leven van mensen in de Schriften. Daardoor gaan we beseffen dat wij 
ons ook kunnen leren beheersen. Zuster Newman putte kracht uit de 
Schriften door er elke dag een uur in te lezen. Zij zei: 'In dat uur ontwaakte 
in mij het verlangen om mezelf te overwinnen. In dat uur kreeg ik het ver-
langen om me te ontdoen van de levenslange gewoonten die me tegenhiel-
den, en dat verlangen heb ik behouden, ondanks talloze problemen.' ('My 
Worst Enemy - Me!', Ensign, februari 1975, blz. 63.) 

• Vraag de zusters hoe bidden en in de Schriften lezen voor hen een hulp-
middel is geweest om aan zichzelf te werken. 

Onze kinderen zelfbeheersing aanleren 
Het gezin is de plaats waar onze kinderen zich kunnen oefenen in zelfbe-
heersing. Als we ze niet genoeg leren of als we ze teveel onder de duim 
willen houden, zullen ze niet leren hoe ze zichzelf moeten besturen. 
Onze kinderen zelfbeheersing aanleren moet volgens een ordelijk proces 
verlopen. 

• Toon de poster met de volgende punten of verwijs naar de informatie 
op het bord: 

1. Geef grenzen aan. 

2. Leer uw kinderen hoe ze de evangeliebeginselen moeten 
toepassen. 

3. Geef uw kinderen verantwoordelijkheid. 
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Geef grenzen aan 
• Toon plaat 30-b: President David O. McKay en zijn vrouw. 

President David O.McKay heeft gezegd: 
'Naar mijn mening (...) is de leeftijd van drie tot vijf voor een kind de beste 
periode om zich te leren aanpassen. (...) Als de moeder in die periode geen 
vat krijgt op het kind, zal haar dat later heel moeilijk vallen. (...) Ik bedoel 
niet dat ze het moet dwingen, trekken of te zeer moet beperken - laat het 
kleine kind volkomen vrij zich te ontwikkelen tot op het punt dat het de 
grenzen van veiligheid overschrijdt. Houd het dan met zachte, maar stevige 
hand tegen. 

'Op een goede dag hebben zuster McKay en ik die regel in een dierentuin 
met succes zien toepassen. (...) We waren er net getuige van hoe een baby-
aapje zijn omgeving leerde verkennen. De moeder zorgde ervoor en gaf het 
te drinken. Het was interessant om te zien hoe de moeder het aapje streelde 
en probeerde het in slaap te krijgen. Maar de kleine baas rukte zich los en 
begon in de kooinaar boven te klimmen. De moeder schonk er geen aan-
dacht aan en liet hem zijn gang gaan totdat het gevaarlijk werd. Toen haal-
de ze hem naar beneden en liet hem spelen, binnen veilige grenzen. (...) Zo 
zien we dat het kind thuis de eerste aanzet tot geluk krijgt doordat het 
wordt doordrongen van het feit dat er grenzen zijn die het niet zonder 
gevaar kan overschrijden.' (Stepping Stones to an Abundant Life, samengesteld 
door Llewelyn R. McKay [1971], blz. 38.) 
• Lees Leer en Verbonden 93:40-44. Waarom sprak de Heer Frederick G. 

Williams en Sidney Rigdon bestraffend toe? Waarom moeten we onze 
kinderen zelfbeheersing leren, ookal is dat niet eenvoudig als ze jong zijn? 

Leer uw kinderen hoe ze de evangeliebeginselen moeten toepassen 
President N. Eldon Tanner heeft gezegd: 

'Kinderen leren het onderscheid tussen goed en kwaad niet uit zichzelf. 
Ouders moeten bepalen of het kind zover is dat het verantwoordelijkheid 
kan dragen. (...) Omdat wij hen onderrichten, hebben we ook de taak hen 
gehoorzaamheid bij te brengen en erop toe te zien dat ze doen wat goed is. 
Als een kind onder de modder zit, wachten we niet tot het groot is met 
het besluit of het al of niet in bad moet. We wachten ook niet totdat het zelf 
kan beslissen of het medicijnen zal innemen of naar school of de kerk zal 
gaan. (...) 

'Ouders behoren hun kinderen al vroeg het heerlijke inzicht bij te brengen 
dat het geestkinderen van God zijn, en dat leven volgens de leringen van 
Jezus Christus de enige weg is naar succes en geluk, hier en in het eeuwige 
leven hierna. Ze moeten leren dat Satan echt bestaat en dat hij alles wat 
hem ter beschikking staat, zal gebruiken om hen tot het kwade te verlei-
den, op het verkeerde pad te brengen, hen tot zijn gevangenen te maken en 
te verhinderen dat ze het volmaakte geluk en de hoogste heerlijkheid ver-
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krijgen die anders hun deel kan zijn.' (Seek Ye Frist the Kingdom of God, 
[1973], blz. 87.) 

In de Schriften lezen we over Eli, een rechtschapen priester die dienst deed 
in de tempel. Eli's zoons volgden het voorbeeld van hun vader niet. In 
plaats daarvan begingen zij ernstige zonden. Eli waarschuwde hen, maar 
hield ze niet tegen. Daarom was de Heer niet blij met hem en liet Hij een 
streng oordeel over hem komen. (Zie 1 Samuël 2-3.) 

• Lees 1 Samuël 3:13. Wat verwacht de Heer nog meer van ons, behalve dat 
we onze kinderen onderrichten? 

Het is buitengewoon belangrijk dat we onze kinderen het goede voorbeeld 
geven. Als we zelf ons temperament en onze andere begeerten en 
hartstochten niet in bedwang hebben, zal dat onze kinderen waarschijnlijk 
ook niet lukken. 

We behoren ons huis tot een plaats te maken waar iedereen zich gelukkig 
voelt. Onze kinderen moeten zich veilig, zeker en bemind voelen. Als het 
evangelie thuis wordt nageleefd en ze zich er toch niet gelukkig voelen, 
zullen ze het evangelie verlaten. Daarom moeten we een kind bestraffen als 
het ongehoorzaam is geweest en het daarna meer liefde tonen. 

• Lees Leer en Verbonden 121:43-44. Waarom moeten we onze kinderen 
meer liefde tonen als we ze bestraft hebben? 

Geef uw kinderen verantwoordelijkheid 
Ouderling F. Enzio Busche heeft gezegd: 

'Mijn vrouw en ik zijn het erover eens dat kinderen tijdens hun groei naar 
geestelijke volwassenheid als het ware recht hebben op onvolkomenheden. 
(...) Wij vinden dat de ouders de plicht hebben om begrip te hebben (...) en 
te vergeven, 'opdat zij niet moedeloos worden'. [Zie Kolossenzen 3:21.] (...) 
Wanneer we ze ook maar een geringe stap in de positieve richting zien 
maken, moet dat opgemerkt, vermeld en bewonderd worden. (...) 

'We proberen onze kinderen zelfrespect bij te brengen (...) en laten de 
beoordeling meestal aan henzelf over. We hebben gemerkt dat men niet 
zozeer een goede leermeester is als men fouten bij de betrokkene ontdekt 
en hem erop wijst (...), maar als men een kind zelf laat ontdekken dat hij 
iets verkeerd doet. Als een kind zelf begrijpt wat het verkeerd doet, is de 
eerste stap naar verandering al gezet. 

'Ik herinner me nog dat we onze zoon na een overtreding zijn eigen straf 
lieten bepalen. Hij besloot dat hij een maand lang geen televisie mocht 
kijken. Dat kwam ons voor als een veel te zware straf, maar wat waren we 
blij toen we van zijn grootmoeder hoorden dat hij haar erop had gewezen 
dat zij er verkeerd aan deed hem per se naar een bepaald televisiepro-
gramma te willen laten kijken, al zouden zijn ouders het nooit te weten 
komen. Ik denk niet dat er voor ouders een grotere vreugde kan bestaan 
dan wanneer ze zien dat een kind zichzelf in een moeilijke situatie goed in 
de hand heeft.' (Zie De Ster, juni 1977, blz. 5.) 
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Hoe heeft ouderling Busche zijn kinderen ertoe gebracht zelfbeheersing te 
ontwikkelen? 
Ouderling L. Tom Perry heeft gezegd: 

'De uitspraken van de profeet Joseph Smith met betrekking tot richtingge-
vende beginselen zijn zeker ook van toepassing op onze kinderen: "Leer 
hun de juiste beginselen en [laat hen zichzelf] besturen'. (Aangehaald door 
John Taylor in Millennial Star, deel 13, blz. 339.) Natuurlijk moeten we er 
zorg voor dragen dat we ze de juiste dingen leren en dat we ze geloof en 
vertrouwen in de Heer hebben bijgebracht. We moeten zeker weten dat we 
ze goed begeleid hebben en als ze geestelijk volwassen worden, moeten we 
ze de gelegenheid geven de kracht te gebruiken die in hen tot wasdom 
komt. We moeten ze ons geloof en vertrouwen schenken en verantwoorde-
lijkheid toevertrouwen. (Sao Paulo Brazil Area Conference, februari 1975, 
blz. 11-12.) 

Tot slot 
Zelfbeheersing ontwikkelen bij onszelf en onze kinderen is een levenslang 
proces. We hebber er geloof en geduld voor nodig. Maar als we eraan 
blijven werken, zullen we meer zegeningen van het evangelie ontvangen. 

Opdracht 
Stel uzelf tot doel een zwakheid de baas te worden. Volg de drie stappen 
die in de les staan om uw kinderen zelfbeheersing bij te brengen. Neem 
deze les thuis nog eens door. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 4, 'Keuzevrijheid' en hoofdstuk 
35, 'Gehoorzaamheid'. 

3. Zorg dat u de bijeenkomst begint met het lied 'Leer mij te wand'len in 't 
licht van de Heer (lofzang 198). 

4. Maak de posters die in de les genoemd worden, of zet de informatie op 
het bord. 

5. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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THUIS EEN 
HARMONIEUZE SFEER 

SCHEPPEN 
L e s 3 1 

Het doel van deze les is ons te inspireren om thuis een harmonieuze sfeer 
te scheppen. 

De krachtige invloed van het gezinsleven 
• Toon de platen 31-a: Een moeder met haar kinderen, en 31-b: Een 

moeder leest haar kinderen voor. 

De tijd die we thuis doorbrengen en de sfeer thuis heeft een machtige 
invloed op ons leven. Daar vormen de kinderen hun gewoonten en 
opvattingen. Dorothy Law Nolte heeft geschreven: 

'Als een kind leeft met kritiek, leert het oordelen. 

'Als een kind leeft met vijandschap, leert het vechten. 

'Als een kind leeft met spot, wordt het verlegen. 

'Als een kind leeft met schaamte, zal het zich schuldig gaan voelen. 

'Als een kind leeft met verdraagzaamheid, zal het geduld leren. 

'Als een kind leeft met aanmoediging, zal het zelfvertrouwen krijgen. 

'Als een kind leeft met lof, zal het leren waarderen. 

'Als een kind leeft met eerlijkheid, zal het rechtvaardigheid leren. 

'Als een kind leeft met zekerheid, zal het leren vertrouwen. 

'Als een kind leeft met goedkeuring, zal het van zichzelf leren houden. 

Als een kind leeft met aanvaarding en vriendschap, zal het liefde vinden in 
de wereld.' ('Children Learn What They Live', © 1963 door John Philip Co.; 
gebruikt met toestemming.) 

Vrouwen hebben de belangrijke taak thuis voor een goede sfeer te zorgen. 
We hebben grote invloed op de sfeer thuis door ons voorbeeld. We kunnen 
ons het volgende afvragen: Zijn we geduldig en gelukkig? Corrigeren we 
de fouten van onze gezinsleden met liefde en niet met boosheid? Tonen we 
eerbied voor heilige zaken? Geloven we in Jezus Christus? Zijn we deelge-
noot van eikaars problemen? Bidden we persoonlijk en als gezin? Luisteren 
we aandachtig naar elkaar? Als we dat allemaal doen, scheppen we een 
sfeer die onze gezinsleden zal inspireren en tot steun zal zijn. 
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Een huis tot een thuis maken 
Een huis is een plaats waar mensen in vrede en geluk samenwonen. Een 
huis kan een grot zijn, een tent, een paleis of een hutje. De grootte van een 
gebouw maakt het nog niet tot een thuis. Een thuis wordt gemaakt door 
gelukkige mensen. 

Wij allemaal zouden in ons huis een sfeer moeten scheppen waardoor al 
onze gezinsleden geïnspireerd worden. We willen graag dat zij de evange-
liebeginselen naleven en hun tijd en talenten goed gebruiken. We moeten 
zorgen dat ze thuis kunnen studeren, zich kunnen ontspannen en hun 
hobby's kunnen uitoefenen. Als dat zo is, willen onze gezinsleden graag 
thuis zijn en hun vertier minder gauw elders zoeken. 

• Waardoor ontstaat een goede sfeer in ons gezin? Zet de reacties op het 
bord en bespreek die. Noem ook de volgende ideeën: 

Zorgvuldig omgaan met andermans gevoelens 

De Geest van de Heer bij je hebben 

Het gevoel hebben dat je welkom en nodig bent 

Bidden 

Gezinsavond houden 

De Schriften bestuderen 

Of we nu rijk zijn of arm, we kunnen veel doen om ervoor te zorgen dat 
onze gezinsleden graag thuis zijn. We kunnen leuke activiteiten plannen 
om onze gezinsleden dingen te leren en prettig bezig te houden. 

• Vraag de zusters wanneer ze zich thuis, in hun jeugd, gelukkig hebben 
gevoeld. 

Zet op het bord: Muziek. 

'Fred at plichtsgetrouw [zijn ontbijt] en liet zich toen van zijn stoel glijden. 

'"Mag ik nu naar Erik, mam?" vroeg hij. 

'"Maar Fred," zei ik, "je bent daar gisteren al geweest, en eergisteren. 
Waarom vraag je niet of Erik vandaag hier komt?" 

'"Dat wil hij toch niet." Freds lipje trilde ondanks het feit dat hij al een 
flinke kerel van zes was. "Alstublieft, mam.' 

'"Waarom vind je het bij Erik leuker dan bij ons?" vervolgde ik. Ik 
realiseerde me plotseling dat Fred en al zijn vriendjes altijd graag naar 
Erik gingen. 

'"Nou," zei hij aarzelend, "dat is omdat - omdat Eriks huis een zingend 
huis is." 

'"Een zingend huis?" vroeg ik. "Wat bedoel je?" 
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'"Nou," Fred vond het moeilijk uit te leggen, "Eriks moeder neuriet onder 
het naaien; en Annie in de keuken zingt als ze koekjes bakt; en Eriks vader 
fluit altijd als hij thuiskomt." Fred zweeg even en zei toen verder: "Hun 
gordijnen zijn wijd open en er staan bloemen op de vensterbank. Alle 
jongens vinden het fijn bij Erik thuis, mam." 

"'Ga jij maar gauw", zei ik snel. Ik wilde hem weg hebben zodat ik rustig 
kon denken. 

'Ik keek eens rond. Iedereen zei hoe mooi mijn huis was. Ik had oosterse 
tapijten op de vloer. Die hadden we op afbetaling. (...) Zo betaalden we 
ook ons meubilair en de auto. Misschien was dat de reden waarom Freds 
vader niet floot als hij thuis kwam. (...) 

'Ik (...) liep naar Eriks huis, al was het zaterdagmorgen tien uur. Ik ver-
onderstelde dat mevrouw Borgers het niet erg zou vinden dat ik haar 
midden op de ochtend stoorde. Het leek wel of ze nooit haast had. Ze 
kwam aan de deur met een handdoek om haar hoofd. 

'"O, kom binnen. Ik ben net klaar met de woonkamer. Nee, je stoort echt 
niet. Ik doe dit vreemde hoofddeksel even af en dan kom ik. 

'"Terwijl ik zat te wachten, keek ik om me heen. De vloerkleden waren 
bijna tot op de draad versleten; de gordijnen waren opgebonden; de 
meubels waren oud en gehavend. (...) Op de tafel met een schoon tafel-
kleed lagen een paar tijdschriften van recente datum. Voor de ramen hin-
gen mandjes met klimop (...) en een vogel zat in de zon te zingen in zijn 
kooi. Gezellig, die indruk maakte het. 

'De keukendeur stond open en ik zag hoe Bennie, de jongste, op het schone 
linoleum naar Annie zat te kijken die de randen van een appeltaart aan-
drukte. Ze zong. . . 

'Mevrouw Borgers kwam glimlachend binnen. "Zo," vroeg ze "wat is er 
aan de hand? Want ik weet dat u met een bepaald doel bent gekomen; u 
heeft het zo druk." 

'"Ja," zei ik zonder aanloop, "ik kwam kijken hoe een zingend huis eruit 
ziet." 

'Mevrouw Borgers keek me niet begrijpend aan. "Hoezo, wat bedoelt u?" 

'"Fred zegt dat hij hier zo graag komt omdat u een zingend huis heeft. Ik 
begin nu te begrijpen wat hij bedoelt." 

'"Wat is dat een prachtig compliment!" Mevrouw Borgers bloosde ervan. 
"Maar mijn huis is niet te vergelijken met dat van u. Iedereen zegt dat u het 
mooiste huis hebt van de hele stad." 

'"Maar het is geen zingend huis", wierp ik tegen. (...) "Wilt u mij vertellen 
hoe u het voor elkaar hebt gekregen?" 

'"Nou," glimlachte mevrouw Borgers, "als u het echt wilt weten. Ziet u, Jan 
verdient niet zoveel. Dat zal waarschijnlijk ook nooit het geval zijn. Hij is er 
het type niet naar. We moeten ergens op bezuinigen, en we hebben beslo-
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ten te bezuinigen op alles wat niet echt belangrijk is. (...) We hebben boe-
ken, tijdschriften en muziek. (...) Dat zijn zaken die kinderen thuis kunnen 
houden. Dat zijn dingen die niet door brand of [financiële problemen] 
aangetast kunnen worden, dus kwamen we tot de slotsom dat die 
onmisbaar waren. (...) Natuurlijk is goed, voedzaam eten ook belangrijk. 
(...) De kinderen dragen eenvoudige kleding. (...) Maar als we alles hebben 
betaald, blijft er weinig over voor vloerkleden en meubels. (...) Als het 
enigszins kan, maken we geen schulden. (...) [En toch] zijn we gelukkig', 
besloot ze. 

'"Ik begrijp het", zei ik peinzend. Ik keek naar Erik en Fred die in een hoek 
van de kamer zaten. Ze hadden van lucifersdoosjes een trein geknutseld en 
waren nu bezig die met tarwe vol te laden. Ze knoeiden erg, maar tarwe is 
schoon en gezond. 

'"Ik ging naar huis. Mijn oosterse tapijten zagen er verschoten uit. Ik trok 
de gordijnen open, maar het licht werd nog getemperd door de zijden dra-
perieën. (...) Mijn huis was geen zingend huis. Ik besloot er een zingend 
huis van te maken.' (De Ster, april 1970, blz. 116,117.) 

• Wat wordt bedoeld met een 'zingend huis'? Waardoor was dit huis een 
gelukkig thuis? 

In de wereld van vandaag is er muziek die niet opbouwend is, die aanzet 
tot onzedelijke of oneerbiedige gedachten. Door zulke muziek kunnen we 
de Geest van de Heer niet bij ons te hebben. 

• Toon plaat 31-c: Een moeder leert haar kleine kinderen liedjes over het 
evangelie. Lees Leer en Verbonden 25:12. 

Muziek kan gezinsleden dichter tot elkaar brengen en dichter tot de Heer. 
Wanner we als gezin samen lofzangen zingen, komen we dichter tot de 
Heer. Volksliedjes herinneren ons aan onze voorouders en aan hun manier 
van leven. Goede muziek bouwt ons op en inspireert ons. We leren ervan 
houden door die vaak te horen, te zingen en te spelen. 

We moeten onze gezinsleden aanmoedigen hun muzikale talenten te ont-
wikkelen. Leiders van de kerk hebben ons dat gevraagd, zelfs als het moei-
lijk voor ons is. Zuster Margrit F. Lohner, een lid van de kerk uit Zwitser-
land, vertelde het volgende verhaal: 

'De prachtige stem van mijn moeder vulde 's morgens, 's middags en 's 
avonds ons huis in Zwitserland. Ze kende geen enkel kinderliedje, maar ze 
zong de liederen van Zion. (...) Daardoor kon ik die liederen al zingen toen 
ik nog maar heel klein was. 

'Mijn ouders konden een piano niet betalen, (...) dus liep ik elke dag twin-
tig minuten door de regen en de sneeuw om piano te oefenen in de koude 
voorkamer van een paar leden in onze gemeente in Zürich. Daardoor liep 
ik al snel longontsteking op, en mijn ouders besloten van een aantal 
behoeften af te zien om voor mij een piano te kunnen kopen. Mijn moeder 
maakte ook het appartement van een buurman schoon om het geld voor 
mijn muzieklessen te verdienen. Door de offers die zij brachten, is mijn 

237 



238 

31 -c. Deze moeder leert haar kleine kinderen liedjes over het evangelie. 



Les 31 

leven door de muziek verrijkt met veel mooie vriendschappen.' 
(Ensign, augustus 1975, blz. 27.) 

• Zet op het bord: Kunst. Hoe kunnen we kunst in ons huis aanmoedigen? 

• Toon plaat 31-d: Een plaat van de herrezen Christus verhoogt de sfeer 
in huis. 

De platen die in ons huis hangen laten onze kinderen zien wat we belang-
rijk vinden. We kunnen ons omgeven met platen die ons herinneren aan 
onze familieleden, onze voorouders, onze godsdienst en onze doelen. Dat 
kunnen platen zijn van de Heiland, de tempels of onze profeten. We kun-
nen ons huis ook verfraaien met platen waardoor we gaan houden van de 
natuur, van vrede, schoonheid, geschiedenis enzovoort. 

We kunnen ook onze eigen vaardigheden ontwikkelen, bijvoorbeeld als we 
kunnen schilderen, beeldhouwen, handwerken en weven, en we kunnen 
ons huis verfraaien met zelfgemaakt werk. We kunnen gezinsleden aan-
moedigen zich te bekwamen in de kunst door te zorgen voor gereedschap 
en andere benodigdheden. We kunnen hun werk in ons huis tentoonstel-
len. We mogen hun werk of hun pogingen nooit belachelijk maken. Tijdens 
de gezinsavond kunnen we samen iets maken. Iedereen zou mee kunnen 
werken aan iets moois. Dan zouden we het kunnen geven aan iemand die 
ziek, aan huis gebonden of eenzaam is. 

Zet op het bord: Natuur. Hoe kunnen we zorgen dat onze gezinsleden van 
de natuur gaan houden? 

Velen van ons nemen niet genoeg tijd om van de schoonheid van de natuur 
te genieten. Maar vaak kunnen we de Geest van de Heer voelen als we 
genieten van een zonsondergang, een mooie bloem, zonlicht tussen de 
bomen, een schelp of een kleurige steen. We kunnen praten over de wonde-
ren van de natuur en God bedanken voor zijn schepping. 

• Lees de woorden van het lied 'Mijn hemelse Vader is goed voor mij' 
(Kinderliedjes, blz. 16) voor, die hieronder staan. 

Wanneer ik de zang van vogels hoor 
of kijk naar de blauwe lucht, 
wanneer ik de zachte regen voel 
en de wind die me duwt in de rug, 
wanneer ik seringen zie of ruik, 
of rust op het mos zo zacht, 
dan dank ik U, hemelse Vader, 
dat u al dit moois hebt gemaakt door uw macht. 

Van u heb ik ogen waar ik mee zie 
de vlinders zo bont en zo schoon; 
van U heb ik oren waar ik mee hoor 
ieder lieflijk geluid, elke toon; 
van U heb ik leven, vrij en blij, 
heb dank voor die gaven, Heer, 
dit alles bewijst mij uw goedheid en trouw 
en uw liefde oneindig en teer. (Kinderliedjes, blz. 16) 
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We kunnen de schoonheid van de natuur in ons huis brengen door binnen 
of buiten bloemen en planten te kweken. Bijna iedereen vindt het leuk om 
bloemen te zaaien, water te geven en te zien hoe ze opkomen. We kunnen 
genieten van stenen verzamelen en bladeren bestuderen. Als we dieren 
houden en ervoor zorgen, leren we over geboorte, leven en dood. We leren 
ook genegenheid geven en verzorgen. Als gezinsleden belangstelling heb-
ben voor de natuur, moeten we dat altijd aanmoedigen. 

• Zet op het bord: Boeken. Hoe kunnen we thuis liefde voor goede boeken 
aankweken? 

Door in de Schriften en andere boeken te lezen wordt onze geest gevoed, 
net zo goed als we met goede voeding ons lichaam voeden. Boeken zijn net 
vrienden. Ze kunnen ons op een hoger niveau brengen of naar beneden 
halen. We behoren alleen boeken te lezen die een beter mens van ons 
maken. Door goede boeken gaan we waarderen wat goed, mooi en waar is. 

We kunnen de leesgewoonten van onze gezinsleden beïnvloeden door 
goede boeken te kiezen. We kunnen elkaar voorlezen. We kunnen verhalen 
over ons eigen leven en dat van onze voorouders vertellen. 

• Lees Leer en Verbonden 88:118 en 90:15. Welke boeken zijn goed voor 
uw gezin? 

• Zet op het bord: Amusement. Welk amusement moeten we ons gezin 
bieden? 

Films en televisieprogramma's kunnen ons beïnvloeden, net als boeken. 
Door sommige leren we ware beginselen, sommige zijn alleen voor amuse-
ment en sommige lichten ons verkeerd voor. Als gezin moeten we beslissen 
welke programma's de moeite waard en welke tijdverspilling zijn. Veel vol-
wassenen en kinderen zouden de tijd die ze voor de televisie zitten beter 
kunnen gebruiken om hun lichaam en geest in een betere conditie te 
brengen op de manieren die eerder in deze les zijn besproken. 

• Zet op het bord: Orde en netheid. 

Ook als we weinig geld hebben, kunnen we toch een stukje schoonheid in 
huis hebben. We moeten geen genoegen nemen met het gore, armoedige 
of het lelijke in onszelf of in ons huis. Soms zouden we, om ons huis netter 
en schoner te kunnen houden, vrij willen zijn van activiteiten, hobby's of 
projecten. We zouden kunnen denken dat die ons huis rommelig en minder 
aantrekkelijk maken. Maar elk gezinslid moet de vrijheid hebben om crea-
tief te zijn. We behoren de eigendommen en activiteiten van de anderen te 
respecteren. Voor elk kind moet er een speciaal plekje, lade of doos zijn 
voor zijn of haar eigen 'schatten'. 

Tot slot 
In het dertiende geloofsartikel staat: 'Als er iets deugdelijk, liefelijk, eervol 
of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na.' Dat kan een zeer goede lei-
draad zijn voor een harmonieuze sfeer thuis. 
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President David O. McKay heeft gezegd: 'Ik ken geen andere plaats dan 
thuis, waar je in dit leven echt geluk kunt vinden. Je kunt van thuis een 
stukje hemel maken; ja, ik stel mij de hemel voor als een voortzetting van 
het ideale gezin.' (Secrets of a Happy Life, Samengesteld door Llewelyn R. 
McKay [1960], blz. 18.) Allemaal hebben we het voorrecht en de taak om 
zo'n thuis te scheppen. 

• Zing de lofzang 'Als er liefde heerst' (lofzang 192). 

Opdracht 
Doe deze week iets bijzonders om de sfeer in uw huis te verbeteren. 
Probeer om te beginnen vaker te glimlachen of uw instelling te verbeteren. 
Let op de reactie van de andere gezinsleden. 

Maak plannen voor een wandeling in de natuur, een regelmatig leespro-
gramma of een andere leuke activiteit met een kind. 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 34, 'Onze talenten ontwikkelen' 
en hoofdstuk 36, 'Het gezin kan eeuwig zijn' 

2. Beëindig de les met de lofzang Als er liefde heerst' (lofzang 192). 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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HET EVANGELIE IN 
ONS GEZIN 

L e s 3 2 

Het doel van deze les is te zorgen dat het evangelie centraal staat in ons 
gezin. 

Ouders behoren hun kinderen in het evangelie te onderwijzen 
Enos, de zoon van een profeet, hoorde zijn vader, Jakob, vaak over eeuwige 
waarheden spreken. Op een goede dag ging Enos jagen in het bos. Hij 
schreef daarover: 'De woorden, die ik mijn vader dikwijls had horen 
spreken aangaande het eeuwige leven en de vreugde der heiligen had ik 
ter harte genomen. 

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

Enos was thuis in het evangelie onderwezen. In het Oude Testament staat: 
'Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud gewor-
den is, zal hij daarvan niet afwijken' (Spreuken 22:6). Als gelovige ouders 
hebben we tot taak onze kinderen de evangeliebeginselen bij te brengen en 
ze de kans te geven die in praktijk te brengen. 

Ons gezin een plaats waar leren centraal staat 
De Heer heeft het zo geregeld dat we altijd kunnen leren en vooruitgang 
maken. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we in ons gezin het evange-
lie steeds beter gaan begrijpen. 

• Lees Leer en Verbonden 68:25-28. Waar krijgen kinderen hun eerste 
begrip van de wereld? Hoe kunnen zij begrip krijgen van het eeuwige 
leven? 

Kinderen komen thuis, op school en van hun speelkameraadjes veel te 
weten. Maar meestal horen zij op school of van vriendjes en vriendinnetjes 
geen eeuwige waarheden. De Heer heeft ouders de heilige taak gegeven 
hun kinderen eeuwige waarheden leren. Daarmee vervullen wij zijn gebod. 

Om onze kinderen in licht en waarheid groot te brengen, moeten we het 
evangelie thuis met onze kinderen bestuderen, zelfs als ze nog jong zijn. 
Koning Benjamin heeft tegen ouders gezegd: 

'En gij zult niet toestaan, (...) dat zij de wetten van God overtreden, met 
elkaar vechten en twisten en de duivel dienen. (...) 
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'Maar gij zult hun leren om in de wegen der waarheid en ingetogenheid te 
wandelen; gij zult hun leren elkander lief te hebben en elkander te dienen' 
(Mosiah 4:14-15). 

Een plan maken om thuis het evangelie te bestuderen 
Om van ons huis een plaats te maken waar we over het evangelie leren, 
moeten we een plan hebben. Elk gezin maakt een plan dat het beste bij 
hen past. 

• Hang een poster met de onderstaande punten op, of verwijs naar de 
informatie op het bord: 

1. Schep een sfeer waarin geleerd kan worden. 

2. Bid met het gezin. 

3. Maak gebruik van 'leermomenten'. 

4. Bestudeer de Schriften en ander evangelisch materiaal 
regelmatig. 

5. Houd regelmatig gezinsavond. 

6. Geef uw kinderen uw getuigenis. 

Schep een sfeer waarin geleerd kan worden 
Onze kinderen moeten het gevoel hebben dat ze thuis vrijuit met ons kun-
nen praten. In veel gezinnen heerst spanning. Dat ontneemt kinderen de 
moed om vragen te stellen of hun gevoel te uiten. President David O. McKay 
heeft de volgende raad gegeven: 'Ouders behoren (...) te laten zien dat 
ze bereid zijn om vragen te beantwoorden. Een kind dat vragen stelt draagt 
bij tot uw geluk.' (Gospel Ideals, [1953], blz. 480.) We moeten kinderen 
aanmoedigen om vragen te stellen, vooral over het evangelie. Misschien 
weten we het antwoord niet altijd, maar we samen kunnen we leren. 

• Hoe kunnen we gesprekken over het evangelie in ons gezin stimuleren? 

Bid met het gezin 
• Toon plaat 32-a: Een gezin dat bidt. 

Tijdens een gebed met onze gezinsleden kunnen we ze van alles duidelijk 
maken. We kunnen ze laten weten wat we hopen, waar we ons zorgen 
over maken en wat onze idealen zijn. Als we voor gezinsleden en anderen 
bidden, laten we zien dat we van ze houden en oog hebben voor hun 
behoeften. Als we onze hemelse Vader bedanken voor onze zegeningen, 
krijgen kinderen waardering voor hun eigen zegeningen. Als we met onze 
hemelse Vader praten, maken we duidelijk welke band we met Hem 
hebben en hoeveel we van Hem houden. 
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Maak gebruik van 'leermomenten' 
Thuis kunnen we in veel situaties over het evangelie vertellen. Onder het 
eten kunnen ouders het verband laten zien tussen dagelijkse gebeurtenis-
sen en het evangelie. Als we kinderen een verhaaltje vertellen voordat 
ze gaan slapen, kunnen we putten uit het Boek van Mormon, de Bijbel of 
uit onze eigen geestelijke ervaringen. We kunnen verhalen vertellen die 
we bij onze dagelijkse schriftstudie gelezen hebben. We kunnen onze 
kinderen aan de hand van alledaagse situaties inzicht geven in de evan-
geliebeginselen. 

• Op welke andere momenten kunnen we evangeliebeginselen 
behandelen? 

Bestudeer de Schriften regelmatig 
• Toon plaat 32-b: Een moeder leest uit de Schriften aan haar 

kinderen voor. 

Ons, vrouwen, is gevraagd de Schriften te bestuderen: 'Wij zouden graag 
willen dat alle zusters van de kerk de standaardwerken [Bijbel, Boek 
van Mormon, Leer en Verbonden en Parel van grote waarde], lezen en de 
eeuwige waarheden die in die boeken te vinden zijn, in hun hart overden-
ken.' (Bruce R. McConkie, 'Drink from the Fountain', Ensign, april 1975, 
blz. 70.) Als we het goede voorbeeld geven, zal het gemakkelijker zijn 
onze kinderen te leren in de Schriften te lezen. 

Er zijn veel manieren om de Schriften te bestuderen. We kunnen dat 
zelfstandig doen of in gezinsverband. 

Hang de poster met de onderstaande punten op of verwijs naar de in-
formatie op het bord. Laat de zusters daarna manieren aangeven hoe 
de Schriften zelfstandig kunnen worden bestudeerd. 

1. Lees de Schriften van het begin tot het einde. Probeer 
per dag een of meer hoofdstukken door te nemen, of 
lees elke dag een kwartier. 

2. Bestudeer de Schriften naar onderwerp (zoals 'gebed' 
of gehoorzaamheid'). Zoek alle verwijzingen naar dat 
onderwerp op. 

3. Zoek in de Schriften naar een oplossing voor een 
probleem. 

4. Maak een lijstje van teksten die u inspireren. 

5. Noteer verwijzingen naar teksten onderling. 

• Hang een poster met de onderstaande punten op, of verwijs naar de 
informatie op het bord. Laat de zusters daarna manieren aangeven hoe 
de Schriften in gezinsverband kunnen worden bestudeerd. 
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1. Elke ochtend een kwartier reserveren voordat de 
gezinsleden de deur uitgaan. 

2. 's Avonds, voordat de kinderen naar bed gaan, kort bij 
elkaar komen. 

3. Verhalen uit de Schriften voorbereiden en aan de 
jongere kinderen vertellen. 

4. Bepaalde teksten kiezen en op kaartjes schrijven. Die 
kaartjes op een prikbord of aan de muur hangen, waar 
iedereen ze kan zien. De gezinsleden dan aansporen 
die teksten uit het hoofd te leren. 

5. Een tekst kiezen waarmee we een beginsel kunnen 
uitleggen. Vervolgens bepalen hoe we dat beginsel 
kunnen toepassen. Voorbeelden: Lees Matteüs 25:31-40; 
doe dan iets voor een gezin dat in behoeftige omstandig-
heden verkeert. Lees Jakobus 1:27 of Galaten 6:2; doe 
dan iets voor een ouder iemand. 

6. Toespraken van de laatst gehouden algemene conferentie 
voorlezen, als die beschikbaar zijn. Pas de raadgevingen. 

7. Zo mogelijk cassettebandjes met teksten beluisteren. 

We moeten, welke manier we ook kiezen, onze schriftstudie altijd met een 
gebed beginnen. We vragen onze hemelse Vader om leiding en inzicht. We 
behoren na te denken over wat we gelezen hebben en de evangeliebeginse-
len toe te passen. 
Bisschop H. Burke Peterson heeft gezegd: 'Er zou in deze kerk geen enkel 
gezin moeten zijn - zo'n gezin kan er niet zijn - dat niet de tijd neemt om 
elke dag in de Schriften te lezen. Elk gezin kan dat op zijn eigen manier 
doen.' (Ensign, mei 1975, blz. 53-54.) 

• Waarom is het belangrijk dat we de Schriften in gezinsverband bestude-
ren? Vraag de zusters of zij willen uitleggen hoe zij de schriftstudie van 
de grond hebben gekregen. 

• Toon plaat 32-c We kunnen onze kinderen laten kennismaken met boe-
ken over het evangelie en andere goede boeken. 

We kunnen thuis een boekenplank of boekenkast reserveren voor materiaal 
dat betrekking heeft op het evangelie. Daar kunnen we met boeken, platen, 
cassettebandjes, een cassetterecorder en ander materiaal een soort biblio-
theek voor het hele gezin inrichten. De standaardwerken en het boek Evan-
geliebeginselen behoren de basis van die bibliotheek te vormen. Zo mogelijk 
kunnen we voor elk kind een exemplaar van het Boek van Mormon en een 
bijbel aanschaffen. Vervolgens spreken we een bepaalde tijd met ze af 
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waarin we die boeken gaan bestuderen. We kunnen niet verwachten dat 
onze kinderen ze gaan bestuderen als we dat niet samen met hen doen en 
het voorbeeld geven. 

Houd regelmatig gezinsavond 
De gezinsavond is een van de beste momenten om onze kinderen iets te 
leren. (De maandagavond wordt daarvoor vrijgehouden.) Als het beschik-
baar is, moet het Hulpboek voor de gezinsavond gebruikt worden. Als het niet 
beschikbaar is, bestuderen we de Schriften en Evangeliebeginselen, beluiste-
ren we bandjes over het evangelie, of vertellen we elkaar onze gevoelens 
over de kerk. Als we een prettige sfeer scheppen, zullen de kinderen van 
de avond genieten. Ze willen er dan ook meer bij betrokken worden. Een 
gezinsavond moet niet gevuld worden met gepreek dat de kinderen niet 
begrijpen. Het moet voor iedereen een leuke avond zijn. 

Geef uw kinderen uw getuigenis 
We zouden onder het eten, tijdens onze schriftstudie, de gezinsavond of in 
gesprekken over het evangelie onze kinderen ons getuigenis moeten geven. 
Als zij horen en met hun eigen ogen zien dat we het evangelie naleven, kan 
hun eigen getuigenis van het evangelie toenemen. 

• Lees Deuteronomium 11:19. Laat zusters vertellen wat ze hebben ervaren 
op momenten dat ze hun kinderen in het evangelie onderwezen. 

Tot slot 
Als we met ons gezin het evangelie bestuderen, zullen we gezegend wor-
den. Ons getuigenis en ons gezin zullen sterk worden. We zullen oplossin-
gen vinden voor onze problemen. We zullen gelukkiger zijn en meer 
gemoedsrust hebben omdat we proberen een leven te leiden dat ons 
dichter bij Jezus Christus en onze hemelse Vader brengt. 

De moeder van een gezin dat elke ochtend de Schriften heeft bestudeerd, 
heeft over hun zegeningen verteld: 

'Dat ochtendprogramma heeft veel voordelen: we krijgen meer inzicht in 
de Schriften en wat ze voor ons betekenen, we beginnen de dag ordelijker, 
(...) en we ontbijten samen. 

'Ik weet zeker dat onze kinderen naar school gaan met een gelukkiger en 
veiliger gevoel over zichzelf, ons gezin en de wereld.' (Geri Brinley, 
'Getting a Head Start on the Day', Ensign, april 1977, blz. 8.) 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft verteld welke zegeningen we nog 
meer door een dergelijke studie verkrijgen: 'We willen vrede, vreugde en 
geluk in dit leven en we willen hierna erfgenamen worden van het eeuwige 
leven. Dat zijn de twee grote zegeningen die mensen kunnen beërven. 
We kunnen ze verkrijgen door hier en nu over het eeuwige leven te lezen 
en door de geboden te onderhouden.' ('Drink from the Fountain', Ensign, 
april 1975, blz. 70.) 
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Opdracht 
Maak plannen om thuis het evangelie te gaan bestuderen, zowel alleen als 
met uw gezin samen. Zoek elke dag naar gelegenheden om evangeliebe-
ginselen aan uw kinderen uit te leggen. 

Aanvullende teksten 
• Romeinen 15:4 (de Schriften geven ons hoop) 

• 2 Timoteüs 3:14-17 (de Schriften leiden ons tot vervolmaking) 

• 2 Nephi 4:15 (de Schriften zijn nuttig en we kunnen ervan leren) 

• Leer en Verbonden 1:37 (de geboden zijn waar en betrouwbaar) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Maak de posters die in de les voorkomen of zet de informatie op 
het bord. 

2. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of 
citaten die u geschikt acht, voor te lezen. 
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Het doel van deze les is ons voor te bereiden op doeltreffend evangelieon-
der wijs. 

Elkaar onderwijzen 
De Heer heeft de leden van zijn kerk geboden elkaar te onderwijzen. 

Laat een zuster Leer en Verbonden 88:77-78 voorlezen. Wie moeten we 
onderwijzen? 

We kunnen ons gezin, vrienden, buren, medewerkers en klasgenoten 
kennis van het evangelie bijbrengen. We kunnen kerkleden in georgani-
seerde klassen lesgeven. We kunnen ook niet-leden over het evangelie 
vertellen. 

• Toon plaat 33-a: Een moeder leert haar dochters veters strikken. 

Vanaf de schepping van de aarde heeft de Heer tegen ons gezegd dat we 
onze kinderen het evangelie moeten bijbrengen. Dat kan tijdens de 
gezinsavond en op andere momenten. Vooral de moeder is thuis vaak in 
de gelegenheid om haar kinderen het evangelie bij te brengen. 

Laat zusters vertellen wat ze hebben ervaren tijdens evangelieonderwijs 
aan hun kinderen. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'We onderwijzen heel vaak' Een 
kind laten zien hoe het zijn veters moet strikken, (...) een dochter helpen 
met een nieuw recept, een toespraak houden in de kerk, een getuigenis 
geven, een leiderschapsvergadering voorzitten, en, natuurlijk, een klas 
lesgeven - dat alles is een vorm van onderwijzen, en we zijn er steeds 
mee bezig. (...) 

'We onderwijzen als we in bijeenkomsten spreken of reageren.' (Teach Ye 
Diligently, [1975], blz. 2-3.) 

In de kerk doen zich veel gelegenheden voor om een klas les te geven. 
Ouderling Boyd K. Packer brengt ons in herinnering: 

'Elk lid van de kerk onderwijst praktisch zijn hele leven. 

'We hebben leerkrachten in alle organisaties van de kerk. (...) 
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'De kerk gaat voorwaarts, gesteund door de kracht van de lessen die gege-
ven worden. Het werk van het koninkrijk wordt belemmerd als er niet 
doeltreffend les wordt gegeven.' (Teach Ye Diligently, blz. 2-3.) 

Soms vindt ons onderwijs niet in een lokaal plaats. Dat gebeurt dan als we 
met elkaar praten. Het volgende verhaal is daar een voorbeeld van: 

'Ik maakte kennis met bisschop Fred Carroll toen ons gezin in zijn wijk 
kwam wonen en ik, hoewel ik al 14 jaar was, nog diaken was in het Aaro-
nisch priesterschap. Die man heeft misschien nog geen vijftig woorden 
rechtstreeks tot me gesproken, maar de helft daarvan is onuitwisbaar in 
mijn geheugen geprent. Ik weet zeker dat die goede bisschop zich nooit 
bewust is geweest van de enorme invloed die hij op mij gehad heeft met 
die paar gouden woorden die hij op een goede dag rustig en onder vier 
ogen tegen me sprak: "Het is me opgevallen hoe eerbiedig je in onze kerk-
diensten bent. Je bent een goed voorbeeld voor de andere jongens." 

'Het zijn er maar een paar, maar wat een kracht ging er van die woorden 
uit! Op mij hebben ze meer invloed gehad dan de honderden opdrachten 
die ik sindsdien heb gehad. Tot op dat moment vond ik mezelf niet zo bui-
tengewoon eerbiedig. Ik weet bijna zeker dat bisschop Carroll mijn verle-
gen, gereserveerde houding onterecht voor eerbied aanzag. Maar dat deed 
er niet toe. Vanaf die tijd ben ik gaan nadenken over de betekenis van 
eerbied in mijn leven. Al gauw begon ik me eerbiedig te voelen. Achteraf 
bezien had bisschop Carroll wel gelijk toen hij dacht dat ik eerbiedig was. 
Misschien was het wel zo! De instelling die ik ontwikkeld heb omdat bis-
schop Carroll gezorgd had dat ik erover na ging denken, is sindsdien 
gegroeid tot een leidraad in mijn leven.' (Lynn F. Stoddard, 'The Magie 
Touch', Instructor, september 1970, blz. 327-27.) 

Leerkrachten die officieel lesgeven zijn vaak in de gelegenheid om de leden 
van de klas te beïnvloeden en leiding te geven. Als zij hard werken, vinden 
ze manieren om evangeliebeginselen op een goede manier over te dragen, 
zowel in als buiten het leslokaal. Ouderling Thomas S. Monson heeft 
verteld welke invloed zo'n leerkracht op hem gehad heeft: 

'In onze zondagsschoolklas gaf ze les over de schepping van de wereld, de 
val van Adam, het zoenoffer van Jezus Christus. Ze bracht geëerde gasten 
de klas binnen, zoals Mozes, Jozua, Petrus, Thomas, Paulus en Jezus 
Christus. Hoewel we ze nooit hebben gezien, hebben we geleerd van ze te 
houden, ze te eren en na te volgen. 

'Nog nooit is een van haar lessen zo krachtig en van blijvende invloed ge-
weest als op die zondagmorgen toen ze verdrietig vertelde dat de moeder 
van een klasgenootje was overleden. We hadden Bennie die ochtend wel 
gemist, maar wisten niet waarom hij er niet was. Het onderwerp van de les 
was: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen". 

'Halverwege de les deed onze lerares het lesboek dicht en opende ze onze 
ogen, oren en ons hart voor de heerlijkheid van God. Ze vroeg: "Hoeveel 
zit er in de feestpot van onze klas?" 
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' ( . . . ) "Twaalf euro vijftig." 

'Heel vriendelijk stelde ze voor: "Bij Bennie thuis hebben ze het heel moei-
lijk, en nu hebben ze ook nog zoveel verdriet. Wat vinden jullie ervan als 
we er vanochtend heengaan en hun dat geld geven?" 

'Ik zal nooit vergeten hoe we met onze kleine groep door die drie straten 
van de stad liepen, bij Bennie naar binnen gingen en hem, zijn broer en 
zussen en zijn vader begroetten. De afwezigheid van zijn moeder konden 
we duidelijk voelen. Ik zal de herinnering koesteren aan de tranen die in 
ieders ogen blonken toen de witte envelop met het geld voor ons feest 
overging van de hand van de lerares in die van de door verdriet gebroken 
vader. We gingen bijna huppelend naar de kerk terug. We hadden een 
ongekend blij gevoel en een dieper inzicht dan ooit. Een door God geïnspi-
reerde lerares had haar jongens en meisjes een eeuwige les van goddelijke 
waarheid bijgebracht: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen.'" (Zie De 
Ster, oktober 1973, blz. 404.) 

Elk lid van de kerk is leraar of lerares. Allemaal onderwijzen we anderen in 
het evangelie door wat we zeggen en doen. Toen we ons lieten dopen, heb-
ben we beloofd 'om te allen tijde als getuigen van God te staan, in alle 
dingen en in alle plaatsen, waar [wij ons] ook (...) bevinden, zelfs tot in de 
dood' (Mosiah 18:9). Na onze doop moeten we onze buren en alle mensen 
op aarde deelgenoot maken van het evangelie. Ook onze kinderen en 
andere leden van de kerk moeten we erin onderwijzen. 

Studie en voorbereiding 
• Toon plaat 33-b: Een zuster geeft les aan de hand van de Schriften. 

Om een goede leerkracht te worden, moeten we ons goed voorbereiden. 
We kunnen allemaal onderwijzen, maar het kan altijd nog beter. President 
David O. McKay heeft gezegd: 'Geen enkele leerkracht kan lesgeven in iets 
wat hij of zij niet weet. Geen enkele leerkracht kan lesgeven in iets wat hij 
niet begrijpt of voelt.' (Treasures of Life, [1962], blz. 476.) 

• Laat de zusters, terwijl u het volgende citaat voorleest, letten op de 
wenken die gegeven worden met betrekking tot de voorbereiding van 
een les: 

'Reserveer een bepaalde tijd om uw les voor te bereiden. Zorg dat u het 
materiaal - de Schriften, het lesboek, naslagwerken en schrijfgerei - binnen 
handbereik heeft. 

'Begin (...) uw voorbereiding met een gebed. Dit is het evangelie van de 
Heer; u bent zijn leerkracht, u geeft zijn kinderen les. Vraag de Heer hoe u 
de boodschap moet overbrengen. (...) Als u daartoe een bepaalde behoefte 
voelt, kunt u naast bidden ook vasten om met de geest van de Heer in har-
monie te komen.' (Basiscursus lerarenopleiding, [1971], les 3.) 

Zet op het bord welk materiaal nodig is om een les voor te bereiden. Wat 
moet u tijdens de voorbereiding doen? 
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De volgende stappen worden aangeraden bij de voorbereiding van een les: 

1. Stel vast wat het doel van de les is. 

In de meeste lesboeken van de kerk wordt dat doel aan het begin van de 
les omschreven. Dat doel is het belangrijkste wat de leden van de klas 
moeten leren, onthouden of doen. Schrijf het doel op en houd dat tijdens 
de voorbereiding van de les in uw achterhoofd. 

2. Zorg dat u het lesmateriaal kent. 

Bestudeer het materiaal, zowel het lesboek als de Schriften, ruim van 
tevoren en bepaal welke punten het belangrijkst zijn. Bereid u altijd voor 
met een gebed in uw hart. 

3. Zoek visuele hulpmiddelen bij elkaar door onderzoek en studie. 

Om belangstelling voor de les te wekken moet u zichtbare zaken gebrui-
ken. Voorwerpen, overzichten, platen of andere zaken kunnen dienen 
als visueel hulpmiddel. Belangstelling wekken voor de les is belangrijk 
bij onderwijs aan mensen van elke leeftijd. 

4. Orden de hulpmiddelen en het lesmateriaal. 

Orden het materiaal in de volgorde van de les. Als u het van tevoren 
ordent, raakt u tijdens de les niet in de war. 

Houden van degenen die we lesgeven 
Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Een goede leerkracht heeft de 
les van tevoren bestudeerd. Een uitstekende leerkracht bestudeert ook 
de leerlingen - serieus en aandachtig. (...) Als u de gezichtsuitdrukking 
van uw leerlingen zorgvuldig bestudeert, zal er in uw hart (...) een aan 
inspiratie verwant gevoel opborrelen; dat is de liefde waardoor u gedron-
gen wordt het werk van de Heer te doen - zijn schapen te voeden.' 
('Study Your Students', Instructor, januari 1963, blz. 17.) 

Als we van onze leerlingen houden, zullen ze meer vertrouwen hebben. 
Ze zullen het verlangen hebben om te veranderen. Als we van onze leerlin-
gen houden, zullen ze ook van anderen leren houden. Leerkrachten die 
van hun leerlingen houden, ontvangen inspiratie van de Heer. Zij zullen 
beter begrijpen wat hun leerlingen nodig hebben. 

'Zelfs een leerkracht die geen echte onderwijsopleiding heeft gehad, kan 
veel invloed hebben op de individuele leerling, als hij van hem houdt, hem 
respecteert en belangstelling voor hem toont. 

'Ik herinner me een leerkracht die ik saai en oninteressant vond en die me 
op een goede dag een boek gaf waarvan hij dacht dat ik het interessant zou 
vinden. Ik was er niet erg in geïnteresseerd. (...) Maar die dag kreeg ik 
meer waardering voor de leerkracht die zoveel belangstelling voor me had, 
en vanaf dat moment stond ik open voor zijn lessen.' (William E. Berrett, 
'Teaching: An Extension of Your Personality', Ensign, april 1973, blz. 61.) 
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• Hoe kunnen we onze leerlingen laten zien dat we van hen houden? In 
het leslokaal? Buiten het leslokaal? 

Bidden om de Geest 
• Toon plaat 33-c: Een leerkracht bid om leiding tijdens het bestuderen van 

de Schriften. 

President Brigham Young heeft gezegd: 'Na al onze inspanningen om wijs-
heid te verkrijgen uit de beste boeken enzovoort, is er voor iedereen altijd 
nog een open bron: "Wanneer iemand in wijsheid te kort schiet, dan bidde 
hij God daar om.'" (Discourses of Brigham Young, samengesteld door John A. 
Widtsoe [1954], blz. 261.) 

Als we graag de gave van onderwijzen willen hebben, moeten we bidden 
tot onze Vader in de hemel. Hij zal ons helpen bij de voorbereiding van de 
les. Hij zal ons helpen om de leerlingen te leren kennen en van ze te hou-
den. Als we vragen om zijn hulp, zal Hij bij ons zijn als we lesgeven. 

Tot slot 
We hebben de taak om onze kinderen, andere leden van de kerk en niet-
leden in de wereld te onderwijzen in het evangelie. 

Ouderling Vaughn J. Featherstone citeerde president David O. McKay toen 
hij zei: '"Er bestaat in de wereld geen belangrijker taak dan de vorming 
van een menselijke ziel."' Ouderling Featherstone vervolgde toen: 'Een 
belangrijk deel van het rentmeesterschap van elke ouder en leerkracht in de 
kerk bestaat uit onderwijzen en vormen.' (Ensign, november 1976, blz. 103.) 

De Heer verwacht van ons dat we ons dusdanig voorbereiden dat we 
doeltreffend lesgeven. Voorbereiding betekent dat we studeren, bidden 
en lesgeven door de invloed van de Heilige Geest. 

Opdracht 
Kies een evangeliebeginsel om dat deze week aan anderen te leren. Bid 
en zoek elke dag naar een mogelijkheid om het over te brengen. Beoordeel 
uw pogingen aan het einde van de week en stel vast hoe u zich blijven 
verbeteren. 

Aanvullende teksten 
• Deuteronomium 6:5-7 (onderwijs kinderen ijverig en voortdurend) 

• Mosiah 4:14-15 (breng kinderen liefde bij) 

• Leer en Verbonden 42:14 (onderwijs alleen door de Geest) 

• Leer en Verbonden 68:25-28 (een gebod om kinderen in het evangelie 
te onderrichten) 

• Mozes 6:57 (kinderen bekering leren) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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Het doel van deze les is te leren lesgeven aan de hand van de Schriften. 

De Schriften zijn onze grootste hulpbron 
• Toon plaat 34-a: Deze lerares weet dat ze niet alleen de Schriften moet 

bestuderen maar er ook over na moet denken, en 34-b: Deze zuster 
geeft les aan de hand van de Schriften en de kinderen hebben ook hun 
Schriften bij zich. 

President Reuben J. Clark jr. heeft eens tegen een groep leerkrachten in de 
kerk gezegd: 'Uw belangrijkste (...) taak is onderwijzen in het evangelie 
van de Heer Jezus Christus. (...) Uw bronnen daarbij zijn de standaardwer-
ken [Schriften] van de kerk en de woorden van degenen die God geroepen 
heeft om zijn volk in deze laatste dagen te leiden.' ('The Charted Course in 
Education', blz. 10-11.) 

Kennis van de Schriften en het gebruik daarvan tijdens de les is het belang-
rijkste hulpmiddel dat ons ter beschikking staat. 

De Heer heeft erop gewezen hoe belangrijk het is dat we kennis hebben 
van de Schriften en aan de hand daarvan lesgeven. Na zijn opstanding 
heeft Hij tijdens zijn bezoek aan de Nephieten gezegd: 'Ja, Ik geef u een 
gebod, dat gij deze dingen ijverig onderzoekt' (3 Nephi 23:1). Ook gebood 
Hij hun anderen te onderwijzen in het evangelie. (Zie 3 Nephi 23:14.) In de 
Leer en Verbonden heeft Hij ons geboden de Schriften intensief te onder-
zoeken. (Zie LV 1:37.) Wij behoren er trouw uit les te geven omdat ze van 
Hem getuigen en we Hem erdoor leren kennen. In de Schriften staat alles 
wat we moeten doen om eeuwig leven te kunnen genieten. 

In aanvulling op de standaardwerken wordt het woord van de Heer ons 
door zijn levende profeet bekend gemaakt. De woorden van de levende 
profeten 'wanneer zij door de Heilige Geest worden gedreven', worden ook 
als schriftuur beschouwd. (Zie LV 68:1-4.) Door middel van de lesboeken 
en tijdschriften van de kerk worden we op de hoogte gebracht van de 
woorden van de profeten en van andere schriftuur. 

• Waar kunnen we de woorden van de levende profeten vinden? 
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De Schriften toepassen 
Toen Lehi met zijn familie in het beloofde land aankwam, onderrichtte 
Nephi zijn broers aan de hand van de Schriften. Hij onderrichtte hen op 
een manier die ze konden begrijpen. Hij zei: 'Want ik maakte alle 
schriftuur op ons toepasselijk, opdat wij er nut en lering uit mochten 
trekken'(1 Nephi 19:23). 

In de Schriften staan 'de handelingen des Heren in andere landen, onder 
mensen van ouds' (1 Nephil9:22). De Schriften zijn ook voor ons nog van 
betekenis. Goede leerkrachten passen de Schriften toe op het hedendaagse 
leven en laten ons zien hoe gebeurtenissen uit het verleden ons inzicht 
kunnen geven in het heden. 

• Toon plaat 34-c: Nephi en Lehi met de Liahona. Laat een zuster 1 Nephi 
16:9-12,15-31 voorlezen. 

Doelend op dit verhaal uit het Boek van Mormon heeft president Spencer 
W. Kimball gezegd: 

'Kun je je voorstellen dat jij Nephi bent die zijn vader opgewonden hoort 
roepen dat hij vlakbij zijn tent iets gevonden heeft? Het was 'een bal van 
merkwaardige bewerking (...) en (...) van fijn geelkoper', en niemand had 
ooit zoiets gezien. (1 Nephi 16:10.) 

'Als je (...) heel zorgvuldig de werking van die ongewone bal zou bestude-
ren, zou je merken dat hij werkte 'overeenkomstig het geloof, de ijver en 
de aandacht' die je eraan besteedde in verband met de weg die je moest 
volgen. (1 Nephi 16:28.) (...) Wat zou je denken als je bij nader onderzoek 
zag dat er iets op de bal geschreven stond 'dat duidelijk te lezen was ' en 
(...) uitlegde hoe de Heer te werk ging? En wat zou je ervan denken als 
de aanwijzingen 'van tijd tot tijd' veranderden als de Heer aanvullende 
aanwijzingen gaf, en dat 'overeenkomstig het geloof en de ijver' van de 
familie? (1 Nephi 16:29.) (...) 

'Die bal, of Liahona - wat kompas betekent - was speciaal door de Heer 
gemaakt om Lehi te laten zien in welke richting hij door de wildernis moest 
trekken. Zouden jullie allemaal niet zo'n bal willen hebben om je, als je 
een vergissing maakte, de goede weg te wijzen om je aanwijzingen te 
geven zodat je altijd zou weten wanneer je je vergiste of op de verkeerde 
weg was? 

'Dat heb je ook. De Heer heeft iedereen een geweten gegeven dat hem 
steeds vertelt wanneer hij op de verkeerde weg is. Het wordt hem steeds 
verteld als hij luistert; maar mensen kunnen natuurlijk zo gewend raken 
aan die boodschappen dat ze die negeren en uiteindelijk niet meer 
waarnemen. 

'Je moet wel beseffen dat jij in je binnenste net zoiets hebt als een kompas, 
net zoiets als de Liahona. Elk kind heeft het meegekregen. ( . . . . ) Als het de 
liahona in zijn binnenste negeert, zal het zich op den duur niet meer laten 
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horen. Maar als we onthouden dat iedereen iets heeft dat ons de goede weg 
wijst, zal ons schip geen verkeerde koers varen ( . . . ) - als we luisteren naar 
de raadgevingen van onze eigen liahona, dat we ons geweten noemen.' 
(De Ster, april 1977, blz. 35, 36.) 

• Hoe paste president Kimball de Schriften toe op onze tijd? Welke onder-
delen van het verhaal zijn niet op ons van toepassing? 

Als we kennis hebben van de Schriften, kunnen we ware beginselen toe-
passen. Uit de volgende voorbeelden blijkt hoe een moeder haar kinderen 
onderrichtte aan de hand van de Schriften: 

Op een avond, toen het tijd was voor het avondgebed, kondigde Anne van 
vier aan dat ze niet wilde bidden. Moeder probeerde haar over te halen, 
maar Anne weigerde. Toen vertelde haar moeder het verhaal van Daniël. 

• Laat de zuster die daartoe van tevoren de opdracht heeft gekregen, het 
verhaal in Daniël 6:1-23 voorlezen of vertellen. 

Moeder legde toen uit dat bidden voor Daniël heel belangrijk was. Hij bad 
zelfs toen hij dacht dat hij moest sterven als hij dat deed. Toen vroeg ze 
Anne: ' Zal ik, nu je weet hoe belangrijk bidden is, je een beetje helpen met 
je gebedje?' 

Een andere keer hadden Anne en haar zusje Janneke een flinke ruzie over 
een pop. Beide meisjes hielden vol dat de pop van haar was. Moeder kwam 
erbij en vroeg: 'Waarom snijden we de pop niet in tweeën en geven we 
ieder van jullie de helft?' 

'Nee/ zei Anne, 'niet doen.' 

'Ja, doe maar', huilde Janneke. 

Moeder antwoordde: 'Die pop moet wel van Anne zijn. Raad eens hoe ik 
dat weet?' Toen las ze het verhaal uit 1 Koningen 3:16-27 voor en besprak 
dat met de meisjes. 

• Laat de zuster die daartoe van tevoren de opdracht heeft gekregen het 
verhaal in 1 Koningen 3:16-27 voorlezen of vertellen. 

Op welke manier waren de Schriften een hulpmiddel waarmee die moeder 
haar kinderen iets kon leren? Lees Matteüs 25:1-13, en Enos 1:2-5. 

Ons voorbereiden op het lesgeven aan de hand van de Schriften 
President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Wij moeten onze mensen leren 
hun antwoorden in de Schriften te zoeken. (...) Maar het is zo jammer dat 
velen van ons niet in de Schriften lezen. We weten niet wat erin staat, en 
daarom raden we maar naar de antwoorden die we in de Schriften hadden 
moeten zoeken. Ik denk dat daarin een van de grootste gevaren van deze 
tijd schuilt.' ('Find the Answers in the Scriptures', Ensign, december 1972, 
blz. 3.) 

Niemand zal ons dwingen tot het bestuderen van de Schriften. We kunnen 
veel uitvluchten bedenken om ze niet te bestuderen. We moeten schriftstu-
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die in ons schema opnemen. (Zie les 32, 'Het evangelie in ons gezin', in dit 
lesboek.) 
• Hoe kunnen we die belemmeringen van schriftstudie opheffen? 

Als we aan de hand van de Schriften willen onderrichten, moeten we meer 
doen dan er alleen in lezen, zonder erover na te denken. 

• Laat de klas Moroni 10:3 lezen. Wat zegt Moroni over de manier waarop 
we iets uit de Schriften kunnen leren? 

President Marion G. Romney heeft gezegd: 'Terwijl ik in de Schriften las, 
heeft het woord overwegen mij tot nadenken gestemd. (...) In het woorden-
boek wordt het woord overwegen omschreven als "in gedachten afwegen, 
diep nadenken, overpeinzen, mediteren (...)." 

'Voor mijn gevoel is overwegen een vorm van gebed. In ieder geval is het 
een manier om de Geest van de Heer te benaderen.' ('Magnifying One's 
Calling in the Priesthood', Ensign, juli 1973, blz. 90.) 

Na in de Schriften gelezen te hebben en die overwogen te hebben, kunnen 
wij onze hemelse Vader vragen of Hij ons door de macht van de Heilige 
Geest wil laten weten of ze waar zijn, zoals Moroni beloofd heeft. Met 
behulp van de Geest kunnen we door schriftstudie ook troost vinden en 
oplossingen voor problemen. Daardoor kunnen we weer anderen helpen. 

• Vraag de zusters hoe schriftstudie hun leven tot zegen is en hen heeft 
voorbereid op hun taak als leerkracht. 

Tot slot 
Om het evangelie aan de hand van de Schriften te kunnen overdragen, moe-
ten we ons voorbereiden door er vaak in te lezen. We moeten het materiaal 
overwegen door erover na te denken. We moeten er echt, oprecht over bid-
den. Dan moeten we in praktijk brengen wat we door de Geest te weten 
zijn gekomen en begrepen hebben. Als we dat gedaan hebben, kunnen we 
met kracht lesgeven aan de hand van de Schriften. 

Opdracht 
Markeer teksten die van belang zijn voor u. Vergelijk de Schriften met uw 
eigen leven. Bespreek verhalen uit de Schriften tijdens de gezinsavond, aan 
tafel of in andere gezinssituaties. Pas de Schriften in uw leven toe. 

Aanvullende teksten 
• 2 Nephi 4:15-16 (Nephi's liefde voor de Schriften) 

• 2 Nephi 32:3-7 (ons verheugen in de woorden van Christus) 

• Alma 37:38-47 (Alma's leringen aan zijn zoon Helaman over de Liahona) 

• Leer en Verbonden 11:21-22 (het woord van God verkrijgen) 
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Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Bestudeer Evangeliebeginselen, hoofdstuk 10, 'De Schriften'. 

2. Neem les 32, 'Het evangelie in uw gezin' in dit lesboek nog eens door. 

3. Vraag twee zusters de volgende teksten in de les voor te lezen of in hun 
eigen woorden weer te geven: Daniël 6:1-23 en 1 Koningen 3:16-17. 

4. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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Het doel van deze les is leren hoe we door de macht van de Heilige Geest 
kunnen onderrichten. 

Leerkrachten behoeven de leiding van de Heilige Geest 
De Heer heeft ons geboden elkaar te onderrichten over zijn koninkrijk. (Zie 
LV 88:77.) Om dat te kunnen, moeten we een getuigenis hebben dat het her-
stelde evangelie van Jezus Christus waar is. We moeten onderrichten met 
de macht en de invloed van de Heilige Geest. 

President David O. McKay heeft gezegd: 'Leerkrachten, begin de voorbe-
reiding van uw lessen met een gebed. Geef uw lessen met een gebed in uw 
hart. Bid dan dat God uw boodschap zal verrijken (...) door de invloed van 
zijn Heilige Geest.' (Gospel Ideals, [1953], blz. 223.) 

Ouderling Hartman Rector jr. heeft over president Harold B. Lee verteld: 

'Kort na zijn ordening tot het ambt (van president) (...) vroeg een verslag-
gever hem: 

'"Wat denkt u in uw ambtsperiode als president van de kerk te bereiken? 

'"Nou," zei hij, "ik kan die vraag alleen maar beantwoorden met de 
woorden van een groot profeet toen hij van de Heer de opdracht kreeg om 
een oud verslag te bemachtigen. Hij zei toen: 

'"En ik werd door de Geest geleid, van tevoren niet wetende, wat ik moest 
doen" (1 Nephi 4:6)'. (Ensign, januari 1974, blz. 106.) 

Als leerkrachten moeten ook wij door de Geest geleid worden. Om te 
onderwijzen in het evangelie van Jezus Christus, moeten we de leiding van 
de Heilige Geest hebben. 

• Laat de klas Leer en Verbonden 42:12-14 lezen. Wat moeten we anderen 
leren? Waar vinden we die beginselen? Hoe verkrijgen we de Geest 
waarmee we moeten onderrichten? Waarom onderrichten we niet als dat 
niet met de invloed van de Heilige Geest gebeurt? 
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Door de invloed van de Heilige Geest kunnen de woorden van de leer-
kracht diep doordingen in het hart van degenen die luisteren: 'Want wan-
neer iemand spreekt door de macht van de Heilige Geest, voert de acht 
van de Heilige Geest het tot het hart der mensenkinderen' (2 Nephi 33:1). 

• Toon plaat 35-a: Koning Benjamin spreekt vanaf een hoge toren zijn 
volk toe. 

Koning Benjamin riep zijn volk bij elkaar om het speciale instructies te 
geven. Hij wilde ze geestelijk versterken. 

• Laat de klas Mosiah 5:1-2 lezen. Waardoor geloofde het volk wat koning 
Benjamin gezegd had? Laat de klas Mosiah 5:3-4 lezen. Welke invloed 
had hun geloof op de gebeurtenis? 

Leiding van de Heilige Geest ontvangen 
De zoons van Mosiah verkondigden het evangelie door de invloed van de 
Heilige Geest. Zij ontvingen die leiding nadat ze zich daarvoor hadden 
ingespannen. 

• Laat een zuster Alma 17:2-3 vooorlezen. Welke drie stappen volgden de 
zoons van Mosiah om met kracht het evangelie te kunnen verkondigen? 
Zet ze op het bord. 

Nadat een leerkracht zijn of haar les door studie heeft voorbereid, moet hij 
of zij bidden om de leiding van de Heilige Geest. 

President Marion G. Romney heeft verteld wat zijn vrouw met betrekking 
tot lesgeven door de Geest had meegemaakt. Ze moest een les geven over 
het visoen van de profeet Joseph Smith van de Vader en de Zoon. In haar 
klas zat een niet-lid dat afgestudeerd was aan de universiteit. Zuster 
Romney was bang dat die ontwikkelde vrouw haar les niet zou accepteren 
en ze was er ook niet zeker van of ze zelf wel wist of het waar was. 

In een gesprek met haar moeder over dat probleem zei zuster Romney: 
"Tk kan die les niet geven. Ik weet niet zeker of Joseph Smith dat visioen 
wel gehad heeft." 

'Haar moeder was geen ontwikkelde vrouw, maar ze had wel een getuige-
nis. Ze zei tegen haar dochter: "Je weet toch wel hoe de profeet dat visioen 
kreeg, of niet?" 

'"Ja, (...) hij had God om wijsheid gebeden." (...) 

'[Zuster Romney] ging naar haar kamer en probeerde het. (...) Het gevolg 
was dat ze (...) een overtuigende les gaf, met een kracht die haar natuur-
lijke vermogen te boven ging. Hoe kwam dat? Welnu, in antwoord op haar 
verzoek was de Heilige Geest haar te hulp gekomen. Ze kreeg een bran-
dend gevoel in haar binnenste. Ze wist net zo goed als Joseph Smith zelf 
dat hij het visioen gezien had. Ze had niet precies hetzelfde gezien als de 
profeet, maar ze wist wel wat hij wist. Ze wist het door de beschrijving die 
Joseph Smith gaf van wat hij gezien had, en ze had een getuigenis van de 
Heilige Geest dat zijn verslag waar was.' ('How to Gain a Testimony', New 
Era, mei 1976, blz. 10-11.) 
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• Welke stappen volgde zuster Romney? Vergelijk die stappen met de drie 
die op het bord staan. Waarom kreeg ze pas genoeg zelfvertrouwen 
nadat ze gestudeerd én gebeden had? Hoe noemen we dat wat zuster 
Romney ontving? 

• Wat is het verschil tussen gewoon ergens over lezen en van iemand die je 
vertrouwt, horen dat hij of zij weet dat het waar is? Laat de klas Moroni 
10:4-5 lezen. Hoe laat de Heilige Geest ons weten of iets waar is? Wat 
moeten we doen om dat getuigenis te ontvangen? 

Een getuigenis geven 
Lesgeven met een getuigenis betekent dat we lesgeven in de wetenschap 
dat het evangelie waar is. Als we een getuigeis hebben, kunnen we 
anderen inzicht geven in het herstelde evangelie. De heilige Geest kan 
degenen die luisteren een getuigenis geven van de evangeliebeginselen. 
(Zie 1 Korintiërs 2:12-13.) 

• Toon plaat 35-b: Twee zendelingen bij een onderzoeker aan de deur. 

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

'Twee zendelingen belden laat in de middag bij een huis aan. (...) Het 
gezin (...) maakte net aanstalten om aan tafel te gaan. (...) De zendelingen 
hadden weinig succes met hun boodschap (...) [en ] de vrouw deed heel 
langzaam de deur dicht. (...) [Maar] de zendelingen (...) gaven intussen 
hun getuigenis dat het evangelie waar was. (...) Een van de zendelingen 
sprak opzettelijk wat harder, zodat degenen die binnen zaten het 
ook konden horen. (...) De zendelingen vertrokken [vervolgens] wat 
gehaast. (...) 

'Ze waren nog maar een paar straten verder toen ze iemand hoorden 
roepen. (...) Een jongeman van ongeveer veertien haalde ze in en zei: 
"Mijn vader wil graag dat jullie terugkomen." Dus liepen ze haastig terug 
naar dat huis. (...) De vader zei dat hij pas onder de indruk was gekomen 
van wat ze bij de deur hadden gezegd toen hij een van hen zijn getuigenis 
hoorde geven. "Toen", zei hij "kreeg ik een vreemd gevoel, en wist ik dat 
we er niet goed aan hadden gedaan jullie weg te sturen." Die belangstel-
ling, die gewekt was door het getuigenis en de geest van overtuiging, had 
de doop van dat gezin tot gevolg.' ('When Thou Art Converted', Instructor, 
juli 1961, blz. 225.) 
• Waarom liet die vader de zendelingen terugkomen? 

• Laat de twee zusters die daartoe de opdracht hebben gekregen, vertellen 
wat zij voelden toen hun over het evangelie verteld werd. 

Tot slot 
Als we lesgeven met de Heilige Geest, zullen kennis, inzicht, getuigenis en 
geloof toenemen - zowel bij onszelf als bij degenen die we les geven. We 
moeten zorgen dat we het waardig zijn en erop voorbereid om te onder-
richten door de macht van de Heilige Geest. Als we ons goed voorbereiden, 
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zullen we overtuigend onderwijzen in de waarheid. We krijgen leiding van 
de Heilige Geest als we studeren, bidden en de geboden van God naleven. 

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

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

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

Opdracht 
Vraag om de leiding van de Heilige Geest door studie, gebed en vasten. Dat 
zijn de stappen die we moeten volgen bij de voorbereiding op een les. Zorg 
dat u oog hebt voor de kansen om kinderen, familieleden, vrienden en 
buren over het evangelie te vertellen. 

Aanvullende teksten 
• Lucas 24:32 (de discipelen voelen hun binnenste branden) 

• Johannes 14:26 (de Heilige Geest maakt alle dingen bekend) 

• 2 Nephi 32:7-8 (luister naar de Geest) 

• Alma 5:43-52 (Alma getuigt van de Heilige Geest) 

• Moroni 10:7-10 (gaven Gods die ons door de Geest van God gegeven 
worden) 

Voor de leerkracht 
Voorbereiding op deze les: 

1. Volg de stappen die in deze les worden aangegeven om de hulp van de 
Heilige Geest te ontvangen. 

2. Vraag twee zusters van tevoren of zij de klas willen vertellen hoe zij zich 
voelden toen zij onderwezen werden in het evangelie. 

3. Geef zusters in uw klas opdracht om de verhalen, teksten voor of citaten 
die u geschikt acht, voor te lezen. 
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1. Joseph Smith 
Geboren op 23 december 1805 te Sharon, Windsor County (Vermont), zoon 
van Joseph Smith sr. en Lucy Mack. Ontving in de lente van 1829 het 
Melchizedeks Priesterschap (tot apostel geordend) door de apostelen 
Petrus, Jakobus en Johannes (zie LV 20:2, 27:12); op 6 april 1830, door God 
als eerste ouderling van de kerk geroepen; op 3 juni 1831 geordend tot 
hogepriester door Lyman Wight; op 25 januari 1832 tijdens een conferentie 
in Amherst, Lorain County (Ohio) gesteund als president van de hoge-
priesterschap; op 27 juni 1844 in de gevangenis van Carthage, Hancock 
County (Illinois) gestorven als martelaar in de leeftijd van 38 jaar. 

2. Brigham Young 
Op 1 juni 1801 geboren te Whittingham, Windham County (Vermont), 
zoon van John Young en Abigail Howe Young. Op 14 februari 1835 tot 
apostel geordend door de drie getuigen van het Boek van Mormon: Oliver 
Cowdery, David Whitmer en Martin Harris; op 14 april 1840 gesteund als 
president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 27 december 1847 
wordt het Eerste Presidium georganiseerd met Brigham Young als presi-
dent van de kerk; op 29 augustus 1877, toen hij 76 was, gestorven te Salt 
Lake City, Salt Lake County (Utah). 

3. John Taylor 
Geboren op 1 november 1808 te Milnthorpe, Westmoreland County 
(Engeland), zoon van James Taylor en Agnes Taylor Taylor. Op 19 decem-
ber 1838 geordend tot apostel door Brigham Young en Heber C. Kimball; 
op 6 oktober 1877 gesteund als president van het Quorum der Twaalf 
apostelen; op 10 oktober, gesteund als president van de kerk; gestorven 
op 25 juli 1887 te Kaysville, Davis County (Utah) in de leeftijd van 78 jaar. 

4. Wilford Woodruff 
Geboren op 1 maart 1807 te Avon (Farmington), Hartford County (Connec-
ticut), zoon van Aphek Woodruff en Beulah Thompson Woodruff. Op 26 
april 1839 door Brigham Young tot apostel geordend; op 10 oktober 1880 
gesteund als president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 7 april 
1889, gesteund als president van de kerk; gestorven op 2 september 1898 te 
San Francisco, San Francisco County (Californië) in de leeftijd van 91 jaar. 

5. Lorenzo Snow 
Geboren op 3 april 1814 te Mantua, Portgae County (Ohio), zoon van Oliver 
Snow en Rosetta Leonora Pettibone Snow. Op 12 februari 1849 door Heber 
C. Kimball tot apostel geordend; op 8 april 1873 gesteund als raadgever van 
president Brigham Young; op 9 mei 1874 gesteund als assistent-raadgever 
van president Brigham Young; op 7 april 1889 gesteund als president van 
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het Quorum der Twaalf Apostelen; op 13 september 1898 wordt het Eerste 
Presidium georganiseerd met Lorenzo Snow als president van de kerk; 
gestorven op 10 oktober 1901 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah) in 
de leeftijd van 87 jaar. 

6. Joseph F. Smith 
Geboren op 13 november 1838 te Far West, Caldwell County (Missouri), 
zoon van Hyrum Smith en Mary Fielding Smith. Op 1 juli 1866 door 
Brigham Young geordend als apostel en benoemd tot raadgever in het 
Eerste Presidium; op 8 oktober 1867, lid van het Quorum der Twaalf 
Apostelen; op 29 augustus 1877 ontheven als raadgever in het Eerste Presi-
dium in verband met het overlijden van president Young; op 10 oktober 
1880 gesteund als tweede raadgever van president John Taylor; op 25 juli 
1887 ontheven in verband met het overlijden van president Taylor; op 7 
april 1889 gesteund als tweede raadgever van Wilford Woodruff; op 13 sep-
tember gesteund als tweede raadgever van president Lorenzo Snow; op 6 
oktober 1901 gesteund als eerste raadgever van president Lorenzo Snow 
(niet aangesteld voor deze roeping); op 17 oktober 1901 wordt het Eerste 
Presidium georganiseerd met Joseph F. Smith als president van de kerk; 
gestorven op 19 november 1918 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah), 
in de leeftijd van 80 jaar. 

7. Heber Jeddy Grant 
Geboren op 22 november 1856 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah), 
zoon van Jedediah Morgan Grant en Rachel Ridgeway Ivins Grant. Op 16 
oktober 1882 door George Q. Cannon geordend tot apostel; op 23 novem-
ber 1916 aangesteld als president van het Quorum der Twaalf Apostelen; 
op 23 november 1918, gezegend en aangesteld als president van de kerk; 
gestorven op 14 mei 1945 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah) in de 
leeftijd van 88 jaar. 

8. George Albert Smith 
Geboren op 4 april 1870 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah), zoon 
van John Henry Smith en Sarah Farr Smith. Op 8 oktober 1903 door Joseph 
F. Smith geordend tot apostel; op 8 juli 1943 aangesteld als president van 
het Quorum der Twaalf Apostelen; op 21 mei 1945, in de leeftijd van 75 jaar, 
geordend en aangesteld als president van de kerk; gestorven op 4 april 
1951 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah) in de leeftijd van 81 jaar. 

9. David Oman McKay 
Geboren op 8 september 1873 te Huntsville, Weber County (Utah), zoon 
van David McKay en Jeannette Eveline Evans McKay. Op 9 april 1906 door 
Joseph F. Smith geordend tot apostel; op 6 oktober 1934 gesteund als 
tweede raadgever van president Heber J. Grant; op 21 mei 1945 gesteund 
als tweede raadgever van president George Albert Smith; op 30 september 
1950 gesteund als president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 9 
april 1951 gesteund als president van de kerk; gestorven op 18 januari 1970 
te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah) in de leeftijd van 96 jaar. 
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10. Joseph Fielding Smith 
Geboren op 19 juli 1876 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah), zoon 
van Joseph F. Smith en Julina Lambson Smith. Op 7 april 1910 door Joseph 
F. Smith geordend tot apostel; op 30 september 1950 gesteund als waarne-
mend president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 9 april 1951 
gesteund als president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 29 
oktober 1965 gesteund als raadgever in het Eerste Presidium; op 23 januari 
1970 geordend en aangesteld als president van de kerk; gestorven op 2 juli 
1972 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah) in de leeftijd van 95 jaar. 

11. Harold Bingham Lee 
Geboren op 28 maart 1899 te Clifton, Oneida County (Idaho), zoon van 
Samuel M. Lee en Louisa Bingham Lee. Op 10 april 1941 door Heber J. 
Grant aangesteld tot apostel; op 23 januari 1970 gesteund als president van 
het Quorum der Twaalf Apostelen; op 23 januari 1970, gesteund als eerste 
raadgever van president Joseph Fielding Smith; op 7 juli 1972, geordend en 
aangesteld als president van de kerk; gestorven op 26 december 1973 te Salt 
Lake City, Salt Lake County (Utah), in de leeftijd van 74 jaar. 

12. Spencer Woolley Kimball 
Geboren op 28 maart 1895 te Salt Lake City, Salt Lake County (Utah), zoon 
van Andrew Kimball en Olive Woolley Kimball. Op 7 oktober 1943 door 
Heber J. Grant geordend tot apostel; op 23 januari 1970 aangesteld als 
waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 7 juli 
1972 president van het Quorum der Twaalf Apostelen; op 30 december 
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A 
Aanwijzingen van de Geest, gehoor 

geven aan, 134-135 
Abinadi voor koning Noach, 

platen 11 
Alleenstaande vrouwen 

rol van, 102-106 
taken,102-106 

Alma doopt in de Wateren van 
Mormon, platen 12 

Avondmaal, regelmatig 
deelnemen aan, 26 

Avondmaalsdienst, doel van 
122-124 

6 
Baby's 

borstvoeding en flesvoeding, 
166-168 

voedingsleer voor, 165-169 
voedingsmiddelen, 167-169 
wanneer beginnen met andere 

voeding, 168-169 

Begeleiding 
van nieuwe leden, 136 
zendingswerk en, les over, 130-137 
Begeleiding van onderzoekers en 

bekeerlingen en zendingswerk, 
les over, 130-137 

Beheer 
gezinsfinanciën, les over, 152-159 
ons huis goed beheren, les over, 

146-151 

Behoeften, in onze - voorzien, 
188-196 

Bekering 
brengt vergeving, 16-21 
iedereen moet zich bekeren, 15-16 
les over, 12-21 
teksten over, 22 
waarvan we ons moeten bekeren, 15 
wat - inhoudt, 12-15 

Benson, Ezra Ta ft, korte 
levensbeschrijving, 279 

Beroepsvaardigheden 
moeders en, 206-207 
ontwikkelen, les over, 206-213 
redenen waarom vrouwen soms 

moeten werken, 206 
thuis geld verdienen, 208-211 
vaardigheden aanleren die we 

missen, 193-195 
voorbereiding op werken in 

dienstverband, 207-208 
vrouwen behoren zich te bekwamen 

in huishoudelijk werk en te 
zorgen dat ze de kost kunnen 
verdienen, 206-207 

Bijeenkomsten van de kerk 
les over, 122-129 
verplichting na de doop, 27 
vrienden uitnodigen voor, 136 

Boeken 
plezier stimuleren in goede, 242 

Bouw 
benodigdheden, 193 

Bouw van de ark, platen 1 
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Budgetteren 
gezinsfinanciën plannen, 152-154 
kerkbijdragen, spaargeld, voedsel, 

kleding, woonkosten, medische 
kosten, vervoer, 
energievoorziening, 152-159 

les over, 152-159 
voorbeeld begroting, (21-b), 155 

C 
Christus 

bidt in Getsemane, plaat van 
(2-b), 17 
de naam van - op ons nemen, 24 
en kinderen wereldwijd, platen 10 
geloof in - ontwikkelen, 2-11 
plaat van de kruisiging (2-c), 18 
Christus' geboorte aan de herders 

verkondigd, platen 5 

D 
De jonge Samuël door de Heer 

geroepen, platen 3 
De levende Christus, het getuigenis 

van de apostelen, VIII 
De Martin-handkarrengroep in Bitter 

Creek (Wyoming), 1856, platen 15 
Dienstbetoon 

een verbond gesloten om dienstbaar 
te zijn, 57-58 

les over, 55-59 
vergroot liefde, 57 

Dieren houden, 188 
Doop 

en eeuwig leven, 22-24 
het doopverbond, 24 
les over, 22-28 
teksten over de, 28 
vereisten voor de, 24 
verplichtingen na de, 26-28 
waarom we ons moeten laten 

dopen, 23 

E 
Echtgenoot 

liefde en achting tonen voor, 
108-111 

overleg met, 111 
Eerbied 

belang van, 50 
betekenis van, 50 
'een van de grootste kwaliteiten van 

de ziel', 48 
eerbiediger worden, 52-53 

geluk en, 51 
het gezin en, 51 
in de kerk, 52 
les over, 48-54 
onderwijzen, 53-54 
ouders en, 53-54 
voor de naam van de Godheid, 50 
voor God, 50 
voor het huis van de Heer, 51 
voorbeeld en, 54 

Eeuwig heil 
zie doop en eeuwig leven, 24-25 

Eeuwig huwelijk 
een eeuwige partner kiezen, 62, 

71-72 
les over, 66-74 
offeren voor, 72-73 
reden voor een, 66 
vereisten voor een, 71 
voorbereiding op een, 71-72 
zegeningen van een, 68-71 

Eeuwig leven, enige vereisten voor, 
26-27 

Ester 
voor de koning, plaat van (6-a), 46 

Evangelie 
bidden met het gezin, 246-248 
elkaar onderrichten, 254-257 
getuigenis geven aan kinderen, 252 
gezinsavond en, 252 
leermomenten, 248 
ouders behoren te onderwijzen in 

het, 245 
planning voor gezinsstudie, 246-252 
sfeer - om te leren, 246 
teksten over, 253,260-262 
teksten, bestuderen, 248-252, 

257-259 
thuis onderwijzen in het, les over, 

245-253 
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voorbereiding op onderwijzen in, 
les over, 254-262 

zegeningen van studie, 252-253 

F 

Fatsoen 
fatsoenlijke kleding, 64 
heiligheid van het lichaam, 60-61 
kinderen fatsoensnormen 

bijbrengen, 61-65 
les over, 60-65 
teksten over, 65 
voorbeeld van ouders, 65 

Financiën 
behoeften, 157 
budgetteren, 154-158 
gezins- beheren, les over, 152-159 
planning gebruiken, 152-154 
schuld vermijden, 158 
sparen, 154-157 
tiende en gaven aan de kerk, 154 
voorbeeld van een begroting 

(21-b), 155 
Fruit 

voor baby's, 167 
voor goede voeding, 160,163 

G 

Gebed 
als voorbereiding op het geven van 

een les, 260 
om leiding van de Heilige Geest, 272 
verplichting, 27 

Geduld met gezinsleden, vrienden, 
niet-leden, 135 

Geest van de Heer, schept een goede 
sfeer in het gezin, 235 

Geloof 
definitie van, 2 
door gehoorzaamheid behouden, 

8 - 1 0 
hoe - ontwikkelen, 2-5 
les over, 2-11 
oefenen, 5-8 
teksten over, 11 

Getuigenis 

bouwen aan ons eigen -en dat van 
anderen, 41-42 

David O. McKay, hoe hij een - kreeg, 
38-39 

de wil van God doen voor een -, 40 
definitie van, 37 
geven, 42 
het - van Joseph F. Smith, 37-38 
hoe een - houden, 41-42 
hoe een - ontvangen, 38-41 
hoe wij een - kunnen krijgen, 38-41 
influisteringen om een - te geven, 

132-133 
les over, 37-42 
Marion G. Romney, hoe hij een -

ontving, 39 
met geloof nadenken en bidden om 

een - , 40 
vaak vasten en bidden voor een - , 

40-41 
vasten-en-getuigenisdienst, 124 
verlangen om te geloven de eerste 

stap, 40 
waarheden die in een - vervat 

moeten zijn, 37 
Gezin 

de waarde van werk en 
verantwoordelijkheid aanleren, 
les over, 214-222 

financiën van het - beheren, les 
over, 152-159 

overleg met gezinsleden, les over, 
108-114 

voeding voor het, les over het, 
160-164 

Gezinsavond 
elk gezin behoort - te houden, 115 
hulpmiddel voor scheppen van 

goede sfeer, 235 
les over, 115-121 
maandagavond vrijhouden voor, 

115 
zegeningen van, 120-121 

Gezinsraad houden, 111 
Granen 

voor baby's, 168 
voor een goede voeding, 163 
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Grant, Heber J., korte 
levensbeschrijving, 278 

Groenten 
in de moestuin bij huis, les over, 

176-185 
planten en conserveren, 190-193 
voor baby's, 168 

voor een goede voeding, 160,163 

H 
handicaps, leden met - inschakelen, 

VI - VII Heiland, leren kennen, 2 
Heilige Geest 

aan de influisteringen van de -
gehoor geven, 134-135 

beslissingen en de, 32 
getuigenis geven, 274 
getuigt van de waarheid, 35-36 
hoe Hij ons helpt, 32-35 
hoe we Hem bij ons houden, 31-32 
inspireert goede eigenschappen, 32 
leiding van de, 26, 271-274 
les over de gave van de, 29-36 
onderwijzen door de macht en 

invloed van de, 271-272, 274 
streef naar het gezelschap van de, 35 
teksten over de, 35, 276 
troost, 34-34 
waarom we de - nodig hebben, 

29-31 
waarschuwt ons, 32-33 
wie ontvangt de, 35 
zal niet verblijven bij de 

ongehoorzamen, 31 
zorgt dat we groeien in de kerk, 32 

Het gezin: proclamatie aan de 
wereld, X 

Het laatste avondmaal, schilderij van 
Carl Bloch 

(17-a), 123 
Platen 8 

Hinckley, Gordon B., korte 
levensbeschrijving, 280 

Hunter, Howard W., korte 
levensbeschrijving, 279-280 

Huwelijk 

les over het eeuwig, 66-74 
offeren voor het eeuwig, 72-73 
tempelhuwelijk, waarom, 66-68 
voorbereiding op het eeuwig, 71-72 
zegeningen van het eeuwig, 68-71 

J 

Jezus aan de deur, platen 9 

K 
Kerkbijeenkomsten 

doeleinden van, 122-126 
jeugdwerk, 126 
jongevrouwen, 126 
les over, 122-129 
priesterschapsvergadering, 124 
teksten over, 129 
tot een succes maken, 126-127 
vasten-en-getuigenisdienst, 124 
voor kinderen, 126 
voor meisjes, 126 
voor vrouwen, 126 
zegeningen door deelname, 127 
zondagsschool, 126 
zustershulpvereniging, 122-124 

Kerkliteratuur, boek-van-mormons, 
brochures, boeken weggeven, 
133-134 

Kimball, Spencer W., korte 
levensbeschrijving, 276 

Kinderen 
evangeliebeginselen, leren 

toepassen, 230 
familiebedrijf, leren meehelpen 

in, 219 
gezinsprojecten en, 220 
hard leren werken, 214-215 
oudere kinderen op jongere leren 

passen, 219 
verantwoordelijkheid geven, 231 
vreugde van werk aan - leren, 

220-221 
zelfbeheersing bijbrengen, 227-231 

Kledingnormen 
en fatsoenlijkheid, 64-65 
zedelijkheid aanmoedigen, 64 

Kuisheid 
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belang van, 60-61 
de wet van - overtreden, een zonde, 

6 0 - 6 1 
fatsoenlijke kleding en, 60-61 
heiligheid van het lichaam, 60-61 
kinderen - leren, 61-65 
les over, 60-65 
teksten over, 65 
verkering en, 62-63 
voorbeeld van ouders en, 65 
wet van, 60 

Kunst 
talenten ontwikkelen in, 240 
thuis aanmoedigen, 240 

L 
Lee, Harold B., korte 

levensbeschrijving, 276 
Lesboek, dit 

aanwijzingen voor de leerkracht, 
V - V I 

elke zuster behoort - door de week 
te bestuderen, VI 

voor vrouwen en meisjes in de 
bijeenkomst op zondag, V 

Lesgeven 
aan de hand van de Schriften, les 

over, 263-270 
bidden om de Geest, 260 
door de macht en invloed van de 

Heilige Geest, les over, 271-276 
elkaar lesgeven, 254-257 
getuigenis geven, 274 
gezinsleden de waarde van werk en 

verantwoordelijkheid bijbrengen, 
les over, 214-222 

houden van wie we -, 259-260 
leiding van de Heilige Geest 

verkrijgen, 260,272-274 
Schriften toepassen op ons leven, 

265-267 
studie en voorbereiding, 257-256 
tekst over, 260-262 
voorbereiden op, les over, 254-262 
voorbereiding op - aan de hand van 

de Schriften, 267-269 
zelfbeheersing, les over, 223-232 

Lessen, in dit lesboek, V - VI 

Lichaam 
heiligheid van het, 60-61 

Liefde 
dienstbetoon heeft - tot gevolg, 57 
gebod, 56 
les over, 55-59 
van Christus, 55-56 
verbond gesloten, 57-58 
volmaakte liefde - naastenliefde, 55 

M 
Manila-tempel, platen 16 
Maria en Marta, platen 7 
McKay, David O., korte 

levensbeschrijving, 275-276 
Moeders 

voeding voor moeder en kind, les 
over, 165-169 

zegeningen van moeders in de kerk, 
99-102 

Moestuin 
aanleggen, 183 
de grond klaarmaken, 181-183 
planning, 177-183 
raad van de profeet voor, 176 
thuis, les over, 176-185 
verzorging, 183 
voor goede voeding, 176 

Mozes in het biezen kistje, platen 2 

N 
Naastenliefde 

dienstbetoon en, 57-58 
les over, 55-59 
reine liefde van Christus, 55 
volmaakte liefde, 55 

Natuur, blij zijn met de - stimuleren, 
237-239 

Nederigheid, vereiste voor de 
doop,24 

Nephi spreekt zijn broers bestraffend 
toe (1-d), 9 

Netheid en orde, in huis, 243 
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O 
Ontspanning, en een opbouwende 

atmosfeer in het gezin, 239 
Ontwikkelen 

beroepsvaardigheden, les over, 
205-213 

talenten, les over, 198-205 
zelfbeheersing - en dat anderen 

leren, les over, 223-232 
Orde en netheid in huis, 243 
Overleg in het gezin 

gezinsraad, 111-113 
les over, 108-114 
waarde van, 113 

P 

Persoonlijke ontwikkeling, lessen 
over, 198-205 

Petrus, Jakobus en Johannes verlenen 
het Melchizedeks priesterschap 
aan Joseph Smith en Oliver 
Cowdery, plaat (11-a), 77 

Platen, 291 
Presidenten van de kerk, korte 

levensbeschrijvingen van, 277-280 
Priesterschap 

ambten en taken van, 76 
definitie van, 76,91 
eren en steunen, 92 
herstelling van - door Joseph Smith, 

76 
les over belang van, 76-81 
les over verordeningen van, 82-90 
macht door rechtschapenheid, 78-79 
noodzakelijk voor verhoging van 

gezin, 79-80 
teksten over, 81 
vrouwen en het, les over, 91-96 

Priesterschapsbijeenkomst 
wanneer gehouden, 124 
wie aanwezig, 124 

Priesterschapsverordeningen 
definitie en lijst van, 82 
geduld bij het wachten op 

zegeningen van, 87-89 
les over, 82-90 

teksten over, 90 
zegeningen van, 85-87 
Productie, eigen 
bezittingen in stand houden, 193 
bezittingen repareren, 193 
bomen, planten en struiken, 188-190 
dieren, 188 
in onze behoeften voorzien, 188-193 
les over, 186-196 
moestuinen, 190 
naaien en verstellen, 193 
naaien of verstellen, 193 
vaardigheden leren, 193-195 
voedsel conserveren, 190-193 
zelfredzaamheid en, 186-188 

S 

Schriften 
door de - te bestuderen verkrijgen 

wij een getuigenis, 40 
lesgeven aan de hand van de, les 

over, 263-270 
op ons leven toepassen, 265-267 
voorbereiden om les te geven over 

de, 267-269 
Schulden 

gezinsfinanciën beheren, les over, 
152-159 

vermijden, 158 
Sfeer thuis 

de - verbeteren, 235-243 
een opbouwende - scheppen, les 

over, 233-244 
invloed van het gezin, 233-243 
kunst, 240 
muziek in het gezin, 235-240 
netheid in de, 243 
ontspanning, 242-243 
orde, 243 
platen kunnen - verbeteren, 240 
schoonheid van de natuur kan de -

verbeteren, 240-242 
schriftuur en boeken, 242 
talenten en handvaardigheid, 240 
televisie, 243 

Smith, George Albert, korte 
levensbeschrijving, 278 
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Smith, Joseph F., korte 
levensbeschrijving, 278 

Smith, Joseph Fielding, korte 
levensbeschrijving, 279 

Smith, Joseph, korte 
levensbeschrijving, 277 

Snow, Lorenzo, korte 
levensbeschrijving, 277-278 

T 
Talenten 

gebruiken of verliezen, 201-202 
iedereen heeft talenten en gaven, 

198-199 
juist gebruik van - brengt geluk, 

202-205 
ontdekken en ontwikkelen, 199-201 
ontwikkelen, les over, 198-205 
tekst over, 205 

Taylor, John, korte levensbeschrijving, 
277 

Thuis 
beginsel van orde, 148 
een opbouwende sfeer scheppen, les 

over, 233-244 
eigen productie, les over, 186-196 
Goed beheren, les over 146-151 
goede gevoelens opwekken, 235 
huishoudelijk werk 

vereenvoudigen, 148-150 
invloed van, 233-235 
kunst, 240 
middelpunt van ons leerproces, 

245-246 
muziek, 235-237 
ordelijk houden, 146 
over het evangelie leren, les over, 

245-253 
plaats voor alles, 146-148 
tuinieren, les over, 176-185 
van een huis een - maken, 235-242 
werk plannen, 150 
zelfredzaamheid en eigen productie, 

186-188 

Tweeduizend jeugdige strijders, 
platen 13 

V 
Vaders 

overleg met echtgenote, 111 
overleg met gezinsleden, les over, 

108-114 
priesterschapsverordeningen, 82, 85 
rol in het gezin, 93-94,108 

Vasten 
bron van kracht, 44-47 
en bidden vergroten geestelijke 

instelling, 43 
Ester en, 45-47 
gebed en, 44 
gehoorzaamheid en, 47 
gezinnen en, 43-44 
kinderen en, 44 
les over, 43-47 
reden voor, 43 
teksten over, 47 
verplichting na de doop, 26 
zegeningen van, 43 

Vasten-en-getuigenisdienst 
doel van, 124 
tijdstip voor, 124 
verrichte verordeningen in, 124 

Verantwoordelijkheid, gezinsleden 
onderwijzen in het evangelie, les 
over, 214-222 

Verbonden 
definitie van, 24 
doop, 24 
het avondmaal, 24 

Vergeving, bekering brengt, 16-21 
Verkeringsnormen 

aanmoedigen, 63-64 
en kuisheid, 62-64 

Verzegelkamer, Vernal-tempel (Utah), 
platen 16 

Vlees en groenten 
voor een goede voeding, 160,163 

Voeding 
goede voedingsstoffen, 160-164 
het woord van wijsheid en, 160-163 
vier noodzakelijke voedselgroepen 

(22-b), 162 
voedzame maaltijden bereiden, 

163-164 
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voor het gezin, les over, 160-164 
voor moeder en kind, les over, 

165-169 
voor zwangere vrouwen, 165-167 
zendelingen voedzame maaltijden 

leren bereiden, 140 
Volharden tot het einde, 27-28 
Volmaaktheid, op weg naar, 26-28 
Voorbeeld, voor gezinsleden, 

vrienden, niet-leden, 135 
Voorkomen van ziekte, les over, 

170-175 
Vrienden 

uitnodigen, thuis en voor 
kerkbijeenkomsten, 135-136 

zendingswerk en begeleiding van 
onderzoekers en bekeerlingen, 
les over, 130-137 

Vrijwilligerswerk, als voorbereiding 
op een baan, 207-208 

Vrouw in de kerk 
alleenstaande vrouwen, 102-106 
jongevrouwen, 102 
les over, 97-107 
zegeningen van een vrouw en 

moeder, 99-102 
Vrouwen 

alleenstaande - rol van, 102-106 
beroepsvaardigheden ontwikkelen, 

les over, 205-213 
moeders en werk, 206-207 
priesterschap eren en steunen, 93 
priesterschapsdragers thuis steunen, 

93-94 
rol van de alleenstaande vrouw, 

102-106 
taken van de vrouw in de kerk, 

99-102 
taken van een echtgenote in de kerk, 

97-100 
taken van een moeder in de kerk, 

99-102 
teksten over, 95,106 
teksten over, 97,107 
thuis geld verdienen, 208-212 

verhouding tot 
priesterschapsleiders in de kerk, 
93-94 

verhouding tot 
priesterschapsleiders thuis, 94-95 

voorbereiden op werk, 205-208 
vrouwen in de kerk, les over, 97-107 
zegeningen van een echtgenote in 

de kerk, 97-99 
zegeningen van een moeder in de 

kerk, 99-102 
zegeningen van het priesterschap, 

92-93 

Vruchtbomen, planten, 189-190 

W 
Water, gebruik voor baby's zuiver 

water om met de melk te 
mengen, 167 

Welzijn van anderen, onze zorg, 26 
Werken 

draagt bij tot succes van gezin, 216 
gezinnen de waarde van -

bijbrengen, les over, 214-222 
in eigen fysieke behoeften leren 

voorzien, 216-219 
kinderen in eigen bedrijf of zaak 

leren meehelpen, 219-220 
kinderen leren, 214-220 
kinderen van - leren genieten, 

220-221 
manieren om kinderen les te geven, 

216-220 
oudere kinderen voor de jongere 

leren zorgen, 219 
voorrecht van, 214 
werkprojecten van het gezin, 220 

Woodruff, Wilford, korte 
levensbeschrijving, 274 

Woordenstrijd 
komt van de duivel, 31 
verdrijft de Heilige Geest, 31 

Y 
Young, Brigham, korte 

levensbeschrijving, 274 
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Z 
Zelfbeheersing 

doelen stellen, 226-227 
kinderen - bijbrengen, 227-231 
noodzakelijk voor vooruitgang, 

223-226 
onszelf kennen, 226 
ontwikkelen en bijbrengen, les over, 

223-232 
op de Heer en de Schriften 

vertrouwen, 227 
verkrijgen, 226-227 

Zelfredzaamheid en eigen productie, 
186-188 

Zendeling 
de jeugd voorbereiden, 138-142 
fysieke voorbereiding voor, 140 
hoe word je, 131-136 
oefening nodig, 140 
post voor, 143 
rol van jongevrouwen, 142-144 
verantwoordelijkheid om voor te 

bereiden, 138 
voorbereiden en aanmoedigen, les 

over, 138-144 
voorbereidingen voor, 

138-142 

zendingswerk en begeleiding van 
onderzoekers en bekeerlingen, 
les over, 130-137 

Zendingswerk en begeleiding 
belang van, 130-131 
brengt vreugde, 131 
hoe te bedrijven, 131-136 
les over, 130-137 

ZHV-verklaring, XI 
Ziekten voorkomen 

bacillen, 170-171 
dierlijk en menselijk afval op de 

juiste manier afvoeren, 171 
gezonde gewoonten, 174 
hygiëne, 171 
insecten uit huis houden, 170 
les over, 170-175 
overzicht vaccinaties (24-a), 172 
overzicht weerstand tegen ziekte en 

immuniteit (24-a), 172 
symptomen, 174 
vaccinaties, 171-174 
voedsel beschermen, 171 
zieken verzorgen, 174 

Zondagsschool, 126 
Zwakheden, de Heer zal ons -

tonen, 17 
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PLATEN 

Dit aanhangsel bevat platen uit Evangelieplaten (34730 120). Deze platen 
kunnen bij de evangeliestudie of het evangelieonderwijs, thuis of in de 
kerk, worden gebruikt. 

Oude Testament 
1. Bouw van de ark 

Genesis 6-7; Mozes 8 

2. Mozes in het biezen kistje 
Exodus 1:1-2:10 

3. De jonge Samuël door de Heer geroepen 
1 Samuël 3:1-10,19-20 

4. Ester 
Ester 1-10 

Nieuwe Testament 
5. Christus'geboorte aan de herders verkondigd 

Lucas 2:8-20 

6. De vrouw bij de bron (Carl Bloch. Met dank aan het Nationaal histo-
risch museum Frederiksborg in Hillerod.) 
Johannes 4:3-30, 39-42 

7. Maria en Marta 
Lucus 10:38-42; Johannes 11:5 

8. Het laatste avondmaal (Carl Bloch. Met dank aan het Nationaal 
historisch museum Frederiksborg in Hillerod.) 
Matteüs 26:17-30; Marcus 14:12-26; Lucas 22:7-23, 39; Johannes 13:1, 
23-35; 14-17; 18:1; bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 26:22-24 

9. Jezus aan de deur 
Openbaring 3:20 

10. Christus en kinderen wereldwijd 
Matteüs 11:28-30; 2 Nephi 26:33; 3 Nephi 9:14-18; Moroni 10:32 
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Platen 

Boek van Mormon 
11. Abinadi voor koning Noach 

Mosiah 11-17 

12. Alma doopt in de Wateren van Mormon 
Mosiah 17:2-4; 18:1-17 

13. Tweeduizend jeugdige strijders 
Alma 53:10-21; 56:44-56; 58:39 

14. Samuël de Lamaniet op de muur 
Helaman 13:1-16:8 

Kerkgeschiedenis 
15. De Martin-handkarrengroep in Bitter Creek (Wyoming), 1856 

Ons erfgoed: beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, blz. 77-80 

Tempelplaten 
16. Manila-tempel (Filipijnen) 

Verzegelkamer, Vernal-tempel (Utah) 
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