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INLEIDING 

Dit boek gebruiken 
In dit boek staan 35 lessen over fundamentele evangeliebeginselen en 
over de taken van de vrouw in de kerk. Leidsters en leerkrachten dienen 
onder leiding van de Geest lessen te plannen en te geven over de geeste-
lijke, emotionele en materiële noden van de leden in him wijk of 
gemeente. 

Dit boek dient als lesboek voor zowel de ZHV als de jongevrouwen in 
gebieden waar Leringen van kerkpresidenten en de handboeken van de jon-
gevrouwen nog niet in vertaling beschikbaar zijn. Waar dit het geval is, 
dienen alle zusters van de ZHV en alle leidsters en leerkrachten van de 
jongevrouwen een exemplaar van dit boek te ontvangen. De plaatselijke 
leiders raadplegen Informatie voor leidinggevenden in priesterschap en hulp-
organisaties over het leerplan en kijken in het schema in welke jaren deel A 
en deel B van De vrouw in de kerk gebruikt dienen te worden. 

In gebieden van de kerk waar Leringen van kerkpresidenten en de JV-hand-
boeken wél beschikbaar zijn, wordt dit boek gebruikt als (1) bronnenma-
teriaal voor de ZHV voor de eerste en vierde zondag van de maand en de 
bijeenkomsten ter verrijking van het persoonlijk en huiselijk leven; (2) als 
aanvullend bronnenmateriaal voor de jongevrouwen; en (3) als bronnen-
materiaal voor lessen die volgens Leringen voor onze tijd op de vierde zon-
dag gegeven dienen te worden. In die gebieden dient er een exemplaar 
van dit boek gegeven te worden aan de leidinggevenden en leerkrachten 
van de ZHV, de jongevrouwen en de Melchizedekse priesterschap. 
Bovendien kunnen de leidsters de ZHV-zusters aanmoedigen om een 
exemplaar van dit boek aan te schaffen om zelf te bestuderen en thuis 
voor onderwijs te gebruiken. 

Voorbereiding op het onderwijs 
In dit boek vindt u hulpbronnen voor het onderwijs, waaronder een afde-
ling 'Voorbereiding voor de leerkracht', vragen die de leerkracht kan stel-
len, ideeën om de zusters bij de les te betrekken, en aanwijzingen voor 
het gebruik van platen en schema's. Naast de besprekingsvragen en de 
methoden die in dit boek worden gesuggereerd, kan de leerkracht beslui-
ten andere lesmethoden te gebruiken die zij goed acht om haar zusters bij 
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Inleiding 

de les te betrekken en ze iets te leren. In bijna elke les wordt voorgesteld 
om iets op het bord te zetten. Zo mogelijk kan de leerkracht dus het beste 
zorgen dat er bij elke les een bord en krijt is. Veel visuele hulpmiddelen 
die als poster gebruikt kunnen worden, zou de leerkracht ook op het 
bord kunnen schrijven of tekenen. Andere suggesties voor het onderwijs 
vindt u in de Leidraad onderwijs (34595120) en in Onderwijzen - geen grotere 
roeping (36123120). 

Moedig de zusters aan om in de week voorafgaand aan de les het lesma-
teriaal te bestuderen om zich voor te bereiden op de bespreking in de klas. 
Moedig ze ook aan om hun Schriften mee te nemen. 

Leden met een handicap bij de les betrekken 
Tijdens zijn bediening in het sterfelijk leven ging Jezus een berg op bij het 
meer van Galilea. 

'En vele scharen kwamen bij Hem, die lammen, kreupelen, blinden, stom-
men 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 was een voorbeeld van erbarmen met hen die gebreken had-
den. Na zijn opstanding heeft Hij tijdens een bezoek aan de Nephieten 
gezegd: 

'Ziet, Mijn hart is vervuld met mededogen jegens u. 

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

Als leerkracht in een klas van de kerk verkeert u in een uitstekende posi-
tie om medeleven te tonen. Al is een leerkracht gewoonlijk niet speciaal 
opgeleid om gehandicapten op professionele wijze bij te staan, er wordt 
wel van de leerkracht verwacht dat zij begrijpend is en deze leden, 
zo mogelijk, aan de leeractiviteiten in de klas mee laat doen. Zusters die 
geestelijk minder begaafd zijn, of die een lichamelijke, emotionele of 
andere handicap hebben, kunnen bijzondere aandacht nodig hebben. 
Hier volgen enkele richtlijnen om alle zusters te kunnen bereiken: 

• Streef ernaar de behoeften en mogelijkheden van elke zuster te leren 
kennen. 

• Overleg van tevoren met de desbetreffende zuster alvorens hem of 
haar tijdens de les te vragen iets voor te lezen, het gebed uit te spreken 
of anderszins deel te nemen. Stel bijvoorbeeld vragen zoals: 'Hoe zou 
u het vinden om iets voor te lezen?' of 'Wilt u voorgaan in het gebed?' 
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Inleiding 

Neem eventueel contact op met priesterschapsleiders, ouders, familie-
leden om te bepalen wat de bijzondere noden van het lid zijn. 

• Probeer de mogelijkheid tot deelname en de leersituatie van gehandi-
capte leden te verbeteren. 

• Zorg ervoor dat elke zuster alle andere zusters met respect en begrip 
behandelt. 

• Doe gewoon, wees vriendelijk en hartelijk. Ieder kind van God heeft 
een normale behoefte aan liefde en begrip. 

Een lerares in de kerk moet onthouden dat elk lid, ongeacht zijn lichame-
lijke, geestelijke, emotionele of maatschappelijke capaciteiten, de moge-
lijkheid in zich heeft om naar de verhoging toe te groeien. Het is uw 
plicht om te zorgen dat iedereen in uw klas zoveel mogelijk kan leren. 
Denk aan de woorden van de Heiland: 'In zoverre gij dit aan één 
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 him 
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 

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^jden ons toe aan het sterken van huwelijk en gezin. 

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

(Scheppen behagen in dienstbetoon en goede werken. 

G r e b b e n het leven lief en wij leren graag. 

(£^taan voor waarheid en deugd. 

Qyeven onze steun aan de priesterschap 
als het gezag van God op aarde. 

ons in de zegeningen van de tempel, 
begrijpen onze goddelijke bestemming 

en streven naar de verhoging. 





EVANGELIEBEGINSELEN 
EN LEER 



JEZUS CHRISTUS, 
ONS VAST 

FUNDAMENT 

Het is het doel van deze les dat wij Jezus Christus tot het fundament van 
ons leven maken. 

Waarom hebben wij Jezus Christus als vast fundament nodig? 
Als wij een huis zouden bouwen, zouden we ervoor zorgen dat het op 
een stevig fundament geplaatst werd, zodat het de dagelijkse belasting 
maar ook eventuele stormen zou kunnen weerstaan. De bouw van een 
huis lijkt op de ontwikkeling van ons karakter. We hebben een funda-
ment nodig dat ons staande houdt in de beproevingen van het leven. 

Daar onze levenswijze (ons karakter) het gevolg is van onze motieven en 
daden, dienen we ervoor te zorgen dat onze daden op eerbare motieven 
en gedachten zijn gebouwd. 

• Denk eens even na over het fundament van uw leven. Is er iets dat u 
bijzonder inspireert of waardoor u op een bepaalde manier leeft? 

Het fundament van ons leven kan bestaan uit ideeën, plannen, regels of 
inspiratie uit het leven van iemand die wij bewonderen. Omdat wij ons 
eigen leven opbouwen, moeten we ervoor zorgen dat ons fundament ver-
standig gekozen is en dat we erdoor gemotiveerd en geleid worden. 

• Laat visueel hulpmiddel 1-a zien: 'Jezus Christus'. 

In het Boek van Mormon lezen we dat Jezus Christus het fundament van 
ons leven moet zijn. Helaman zei: 'Bedenkt, dat gij op de rots van onze 
Verlosser, de Christus, de Zoon van God, uw fundament moet bouwen, 
(...) die een vast fundament is; indien de mensen op dat fundament bou-
wen, kunnen zij niet vallen' (Helaman 5:12). 

• Waarom hebben we Jezus Christus als vast fundament nodig? Geef de 
zusters wat tijd om antwoord te geven; laat dan een poster zien met de 
vraag 'Waarom hebben we Jezus Christus nodig?' en de volgende ant-
woorden en tekstverwijzingen. U kunt de informatie ook op het bord 
zetten. 
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1-a: Jezus Christus 
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Les 1 

Waarom hebben we Jezus Christus nodig? 

Wij hebben allemaal gezondigd. (Zie Romeinen 3:23.) 
Door zijn bloed kunnen wij van onze zonden gereinigd worden. 

(Zie 1 Johannes 1:7-9.) 
Hij heeft ons een volmaakt voorbeeld gegeven. 

(Zie 3 Nephi 12:48.) 
Alleen door Hem kunnen we bij onze Vader in de hemel 

terugkeren. (Zie Johannes 14:6; Mosiah 5:7-8.) 
Door Hem zullen we herrijzen. (Zie Mosiah 16:7-8.) 
Door Hem kunnen we het eeuwige leven ontvangen. 

(Zie Johannes 11:25-26.) 
Wij bidden tot de Vader in zijn naam. (Zie Mormon 9:21.) 
Hij onderwijst ons alleen in de waarheid. 

(Zie Johannes 18:37; Ether 3:12.) 

• Bespreek de redenen die u hebt opgeschreven. U kunt de zusters 
enkele van de aangehaalde teksten laten voorlezen. 

Jezus Christus is onze oudste Broer. Hij heeft ons lief en wil dat wij bij 
Hem en onze hemelse Vader terugkeren. We kunnen Hem vertrouwen en 
er zeker van zijn dat wat Hij van ons vraagt ook het beste voor ons is. 

• Laat de zusters 'Gij zijt mijn hoogste Goed' (lofzang 67) zingen. Of laat, 
als dat niet mogelijk is, alle verzen van het lied voorlezen. 

Waarom moeten wij Jezus Christus kennen? 
Om ons leven 'op de rots van onze Verlosser, de Christus, de Zoon van 
God' (Helaman 5:12) te kunnen bouwen, moeten we Hem leren kennen. 
Wij moeten Hem en zijn goddelijke zending leren begrijpen. We moeten 
te weten komen wanneer, hoe en waarom Hij leefde en stierf. We moeten 
ons best doen om zijn boodschap van waarheid en licht te leren kennen 
en zijn leringen in ons dagelijks leven toe te passen. 

• Lees Matteüs 11:28-29. In deze tekst zegt Jezus: 'Komt tot Mij' en 'leert 
van Mij'. Wat betekent tot Jezus komen? (Wij komen tot Jezus als wij 
ernaar streven zijn Geest bij ons te hebben, als wij alles doen wat nodig 
is om weer bij Hem te kunnen wonen - met andere woorden, door het 
evangelie te aanvaarden en na te leven.) 
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Hoe kunnen we Jezus Christus leren kennen? 

• Zet op het bord: 

Hoe kunnen we Jezus Christus leren kennen? 

De Schriften bestuderen. 
Naar de kerk gaan. 
Naar de woorden van de hedendaagse profeten luisteren en ze 

lezen. 
Tot onze hemelse Vader bidden. 
De leringen van Christus in praktijk brengen. 

De Schriften bestuderen 
We kunnen Jezus leren kennen door de Schriften te bestuderen. Zij bevat-
ten de geschiedenis van zijn leven, zijn leringen en zijn handelingen met 
Gods kinderen op aarde. Hij heeft gezegd: 'Onderzoekt de Schriften (...) 
deze zijn het, welke van Mij getuigen' (Johannes 5:39). 

• Welke Schriften bevatten verslagen van het leven en de leringen van 
de Heiland? (Zijn leven in het Heilige Land wordt in Matteüs, Marcus, 
Lucas en Johannes in het Nieuwe Testament beschreven. Een verslag 
van zijn bezoek aan het volk in Amerika vinden we in 3 Nephi in het 
Boek van Mormon. Jezus Christus wordt in het Oude Testament 
'Jehova' genoemd. Daar vinden we de instructies die Hij gaf voordat 
Hij op aarde werd geboren. Zijn instructies staan ook in het Boek 
van Mormon en de Parel van grote waarde. De woorden die Hij door 
middel van de profeet Joseph Smith tot ons sprak, staan in de Leer en 
Verbonden.) 

• Hoe heeft het bestuderen van de Schriften bijgedragen tot uw liefde en 
begrip voor de Heiland? 

Naar de kerk gaan 
In de kerk kunnen we veel over Jezus te weten komen. Daar krijgen we 
informatie over de Heiland en zijn leringen. Als we naar de kerk gaan, de 
gedragsnormen naleven en aan het avondmaal deelnemen, kunnen we 
door zijn Geest geleid worden. We moeten, terwijl we aan het avondmaal 
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deelnemen, nadenken over het leven van de Heiland, onze band met 
Hem en de verbonden die we hebben gesloten. 

• In welk opzicht bent u Jezus door de kerkdiensten beter gaan kennen? 

Naar de woorden van de hedendaagse profeten luisteren en ze lezen 
We kunnen Jezus leren kennen door naar de woorden van de heden-
daagse profeten te luisteren. De Heer heeft gezegd dat wij acht behoren 
te slaan op de woorden en de geboden van zijn profeten en dat we die 
woorden van de profeet moeten ontvangen alsof ze door Hemzelf 
gesproken waren. (Zie LV 21:4-5.) De president van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de woordvoerder van God 
op aarde. Door middel van zijn toespraken en gedrukte boodschappen 
openbaart hij Gods aanwijzingen voor ons heden ten dage. 

• Wat hebt u over Jezus Christus geleerd toen u de woorden van de 
hedendaagse profeet las of ernaar luisterde? 

Tot onze hemelse Vader bidden 
We kunnen Jezus Christus leren kennen door tot onze hemelse Vader te 
bidden. Door het gebed kunnen we een getuigenis krijgen dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God. We kunnen weten dat Hij door de verzoe-
ning onze Verlosser werd, wat het voor ons mogelijk maakt om door 
bekering vergeving van onze zonden te ontvangen. We kunnen weten 
dat Hij na drie dagen in het graf werd opgewekt, en dat alle kinderen van 
onze hemelse Vader door zijn opstanding zullen herrijzen. We kunnen 
weten dat Jezus Christus nu leeft, dat Hij aan het hoofd staat van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en dat Hij 
die leidt door middel van zijn profeet, de president van de kerk. Door 
oprecht gebed kunnen wij te weten komen dat Jezus veel liefde en mede-
dogen voor ons heeft en dat Hij onze behoeften en problemen begrijpt. 

Door het gebed met vasten te combineren, kunnen wij nog doelmatiger 
naar kennis van de Heiland en zijn zending streven. 

• Wat hebt u over Jezus Christus geleerd door tot onze hemelse Vader te 
bidden? 

Door de Schriften te bestuderen en te overdenken, de kerkdiensten bij te 
wonen, naar de woorden van de hedendaagse profeten te luisteren en 
te bidden, zijn we in staat om Jezus Christus tot ons 'vast fundament' te 
maken. 

De leringen van Christus in praktijk brengen 
Jezus vraagt ons de geboden van God te beproeven door ze na te leven. 
(Zie Johannes 7:16-17.) Koning Benjamin, een koning en profeet uit 
het Boek van Mormon, onderrichtte zijn volk in het evangelie en advi-
seerde vervolgens: 'Indien gij al deze dingen gelooft, ziet, dat gij ze 
volbrengt' (Mosiah 4:10). Als we de leringen van Jezus Christus leren, 
moeten we ze elke dag in praktijk brengen. 
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Het volgende verhaal, 'Vierentwintig gouden uren', gaat over Charlotte, 
ooit een ongelukkige, ontevreden jonge vrouw, die baat vond bij het toe-
passen van de leringen van de Heiland. 

'Charlotte maakte een moeilijke periode in haar leven door. Zij was zeer 
ontevreden. Alles leek wel mis te gaan. Haar ambities waren verijdeld; 
haar vrienden waren alledaags; haar huis was ongezellig en haar per-
soonlijkheid was onaantrekkelijk, zoals ze maar al te goed wist. De pro-
blemen waren haar te veel geworden. Het leek wel of ze door een stroom 
van omstandigheden werd meegesleurd, naar een akelig, onbevredigend 
leven waaruit ze niet kon ontsnappen.' 

Om hulp te zoeken ging Charlotte naar Margaret Ames, een vrouw die 
het soort leven leidde dat Charlotte ook wilde. 'Charlotte stortte haar hart 
uit en vertelde alles over haar frustraties en haar ongelukkige leven. (...) 
Na een paar vriendelijke woorden van medeleven zei Margaret: "Je kunt 
het allemaal zelf veranderen als je dat echt wilt." (...) 

'Om een nieuw leven te beginnen, raadde mevrouw Ames het volgende 
aan: "Leef vierentwintig uur lang alsof Christus naast je staat en alles ziet 
wat je doet. Kom dan weer bij me. Dan praten we verder. Wil je dat doen?" 

'Charlotte was lid van de kerk, maar zij sprak nooit op die manier 
over Christus - alsof Hij een soort buurman was met wie je kon 
praten. Enigszins onzeker en twijfelend antwoordde ze: "Ja, mevrouw 
Ames." (...) 

'Het was al laat in de middag toen Charlotte naar huis ging. Ze wist dat 
ze moest helpen met het klaarmaken van het avondeten. Ze liep naar de 
la en haalde er een verkreukeld tafellaken uit. Toen ze het op tafel legde, 
merkte ze dat er vlekken in zaten. Op dat moment dacht ze voor het eerst 
aan veranderen. 

'"Als Christus bij ons zou eten, zou ik dit vuile tafellaken niet gebrui-
ken", dacht ze bij zichzelf. 

'Ze nam een schoon tafellaken en plukte een bosje bloemen in de tuin. 
De boter legde ze op een schoon bordje in plaats van het gebruikte. 
Het brood sneed ze met zorg. (...) 

'"Krijgen we vanavond bezoek?" vroeg vader. (.. .) 

'"Alleen jij maar, papa", glimlachte Charlotte. Als Christus aanwezig zou 
zijn, zou je immers naar je ouders glimlachen en je keurig gedragen. 

'Haar moeder, moe en warm, en nog met haar schort om, ging zitten en 
zei: "Ik weet niet wat haar mankeert om alleen voor ons de tafel zo te 
dekken. Misschien verwacht ze iemand." (...) 

'Charlotte zweeg even totdat ze bedacht had wat ze het beste kon zeggen 
in de aanwezigheid van hun onzichtbare Gast. "Ik ken niemand voor 
wie ik het liever een beetje gezellig zou maken dan voor ons eigen gezin", 
zei ze. 
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Ze staarden haar een ogenblik aan. Zoiets waren ze van Charlotte niet 
gewend. Toen zei vader: "Je hebt gelijk, kind. Het is jammer dat we daar 
allemaal niet vaker aan denken. ( . . . )" 

'In de zitkamer trok Charlotte een tijdschrift onder de stapel kranten van-
daan en begon te lezen. Ze had het tijdschrift zelf meegebracht en daar 
verstopt. Na een paar minuten legde ze het neer. (.. .) "Ik zou dit niet 
lezen als Christus naast me zat en mee kon lezen", dacht ze. Ze stond op 
en gooide het in de vuilnisbak. (...) 

'( . . .) De volgende dag ging Charlotte naar haar werk. (. . .) Ze had een 
hekel aan haar baan. (. . .) 

'"Christus naast me", dacht ze toen ze de winkel inliep tussen alle druk 
pratende meisjes. Ze zei vriendelijk goedemorgen tegen iedereen die ze 
zag. 

'De collega's van Charlotte waren verbaasd over haar vriendelijkheid en 
belangstelling voor hun problemen. Ze kon zelfs problemen met lastige 
klanten oplossen omdat ze zich afvroeg hoe ze zou reageren als Christus 
naast haar stond. Die avond ging ze weer naar het huis van Margaret 
Ames om het experiment met haar te bespreken. 

'(.. .) "Ik heb het geprobeerd, mevrouw Ames, zo goed mogelijk. En, nou, 
het veranderde alles. Ik denk dat ik u nu begrijp. Natuurlijk zijn mijn 
omstandigheden niet veranderd. Ik ben nog steeds arm, kan geen onder-
wijs betalen en woon in een lelijk huis. ( . . . )" 

'"O, lieve meid, je bent nog maar net vierentwintig uur geleden begon-
nen met zaaien. (.. .) Kun je ermee doorgaan en 'geduldig zijn' zoals 
de psalmist heeft gezegd? Je kent nu het sleutelwoord: Christus. Door 
mokken (...) verandert er niet veel; door Christus wel. Zorg gewoon dat 
je dagelijks heel dicht bij Hem blijft." 

'"Dat zal ik doen", zei Charlotte.' (Lucy Gertsch Thompson, verz. Stories 
that Live [1956], biz. 34-43.) 

• Wat deed Charlotte toen ze probeerde te leven zoals Christus dat 
wilde? Welke zegeningen ontving ze in die 24 uur? 

De Heer zal ons ook zegenen als wij oprecht proberen zijn voorbeeld en 
raad na te volgen. Hij geeft de raad: 'Blikt tot Mij op bij iedere gedachte' 
(LV 6:36). Als we dat doen, zijn we bereid onszelf te onderzoeken en ons 
af te vragen: 'Doe ik wat Jezus van mij verlangt? Zou Hij dit probleem op 
dezelfde manier oplossen? Wat kan ik vandaag in mijn leven veranderen 
om meer als Jezus te leven? Als wij acht willen slaan op de uitnodiging 
van de Heiland om tot Hem te komen (zie Matteüs 11:28), dan moeten we 
zijn voorbeeld volgen door daadwerkelijk te doen wat Hij zou doen. 

• Hoe kunt u de leringen van Jezus Christus thuis toepassen? En in uw 
relatie met uw vrienden? 
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Hoe kunnen we meer op Christus gaan lijken? 
Als we de leringen van Jezus Christus in ons leven toepassen, zullen we 
meer op Hem gaan lijken. Dan zullen we mededogen voor anderen krij-
gen en hen willen helpen. Als we ons best doen om de leringen van de 
Heiland na te leven, houden we ons aan onze verbonden en dragen 
we eervol zijn naam. (Zie Mosiah 5:7-15.) Dan zullen we, zo nodig, met 
vreugde aardse genoegens en bezittingen ter wille van andere mensen 
opofferen. Dan aanvaarden we zelfs afkeuring, onbegrip, vervolging 
en straf, hoewel we misschien volledig onschuldig zijn. In het Boek van 
Mormon zegt Alma dat als wij het evangelie van Jezus Christus volledig 
naleven, we zijn beeld in ons gelaat zullen ontvangen. (Zie Alma 5:14,19.) 
Dan zullen we op Hem gaan lijken. 

• Wat zijn enkele eigenschappen die Christus heeft? (Schrijf de eigen-
schappen op het bord als zij genoemd worden.) 

Als onze dagelijkse gedachten en daden op Christus als ons vaste funda-
ment zijn gebaseerd, zullen ook wij deze eigenschappen ontwikkelen en 
zodoende meer op Hem gaan lijken. 

Besluit 
Zoals Helaman zijn zonen leerde, behoren wij ons leven te bouwen 'op 
de rots van onze Verlosser, de Christus (...) die een vast fundament is' 
(Helaman 5:12). 

In dit leven zullen wij tijden van geluk en tijden van beproeving meema-
ken. Maar ons is beloofd dat als wij ons leven op Jezus Christus, het vaste 
fundament, bouwen, wij niet zullen wankelen als de beproevingen 
komen. (Zie 3 Nephi 14: 24-27.) Jezus heeft gezegd: 'Vreest daarom niet, 
kleine kudde; doet goed; laat aarde en hel tegen u samenspannen, want 
indien gij op mijn rots zijt gebouwd, kunnen zij u niet overweldigen' (LV 6:34; 
cursivering toegevoegd). 

Opdracht 
Leer meer over Jezus Christus om zijn voorbeeld en leringen beter te 
kunnen volgen. Lees eerst hoofdstuk 3, 'Jezus de Christus, onze Leider en 
Zaligmaker', en hoofdstuk 11, 'Het leven van Christus', in Evangeliebegin-
selen, en 3 Nephi 8-26. Kies een eigenschap van Christus die u wilt ont-
wikkelen en bid iedere dag om de hulp die u nodig heeft om uw leven op 
het fundament van Jezus Christus te bouwen. Hang een plaat van Jezus 
Christus op in uw huis. 

Aanvullende Schriftuur 

• Matteüs 7:24-27 (de gevolgen van het bouwen van een huis op een rots 
of op zand.) 

• 2 Nephi 31:10-21 (het rechte en nauwe pad) 

• 3 Nephi 9:14 (zegeningen voor hen die tot Jezus Christus komen) 
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• Moroni 10:32-33 (de genade van God) 

• LV 50:44 (de goede Herder) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 3, 'Jezus Christus, onze Leider en Zaligmaker', 
en hoofdstuk 11, 'Het leven van Christus' in Evangeliebeginselen. 

2. Bestudeer 3 Nephi 8-26. 

3. Bestudeer het lesboek De Vrouw in de kerk A, les 1, 'Geloof in Jezus 
Christus'. 

4. Maak de in de les aanbevolen poster, of zet de informatie op het bord. 

5. Bereid u voor lofzang 'Gij zijt mijn hoogste Goed' (lofzang 67) tijdens 
de les te zingen of kies een zuster uit om de woorden van alle verzen 
van de lofzang voor te lezen. 

6. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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KEUZEVRIJHEID EN 
VERANTWOORDE-

LIJKHEID 

Het is het doel van deze les om ons beter inzicht te geven in de eeuwige 
betekenis van keuzevrijheid en in het feit dat we verantwoordelijk zijn 
voor onze eigen keuzen. 

Het recht om te kiezen is een eeuwig beginsel 
'Het was een winterse zondagmorgen in het noorden van New York. Het 
was enkele graden onder nul. De stoepen waren glad en de wegen waren 
door hoge sneeuwbanken versperd. Niemand kwam die ochtend naar 
de kerk, behalve de dominee en een vrouw van 89, die tien straten bij de 
kerk vandaan woonde en de afstand strompelend had afgelegd. 

'De dominee was verrast toen hij haar zag, noemde haar bij de naam en 
vroeg: "Hoe bent u hier op deze stormachtige ochtend gekomen?" 

'"Eerst komt mijn hart," was haar opgewekte antwoord, "en dan komt 
de rest vanzelf."' (John H. Vandenberg, Conference Report, april 1973, 
blz. 40; of Ensign, juli 1973, blz. 32.) 

De vrouw in dit verhaal moest een keuze doen. Zij kon thuisblijven, waar 
het warm en gezellig was, of op deze gure dag de lange wandeling naar 
de kerk maken. Ondanks het slechte weer en de barre omstandigheden 
besloot zij te gaan. Haar besluit werd door de gevoelens van haar hart 
gemotiveerd. 

Het recht om te kiezen is een eeuwig beginsel. Zelfs voordat wij op aarde 
kwamen, moesten wij ervoor kiezen of wij Gods plan wilden volgen, 
zodat wijzelf konden kiezen, of dat we Satan wilden volgen en onder 
dwang leven. (Zie Openbaring 12:7-11.) De Heer openbaarde aan Mozes 
de alternatieven die aan al Gods kinderen in de grote raadsvergadering 
in de hemel werden voorgesteld. 

• Lees Mozes 4:1-4. Waarom was het aanbod van de Heiland aanvaard-
baar? (Het was onvoorwaardelijk en verzekerde de keuzevrijheid van 
alle kinderen van onze hemelse Vader. Hij wilde geen eer voor Zich-
zelf, maar alleen het voorrecht om te dienen.) 

'Stel u voor dat wij een kind opvoeden zoals Satan voorstelde, zodat het 
niet de kleinste fout kan maken. Wij vertellen hem precies wat hij moet 
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doen, hoe hij het moet doen en wanneer het gedaan moet worden. We 
zorgen er voor dat hij precies doet wat hem gezegd wordt. Wij laten hem 
nooit een keus doen. Wij laten hem nooit verschillende oplossingen voor 
de problemen van het dagelijks leven proberen. Hij mag geen enkele fout 
maken. Jaar in jaar uit zal het lichaam van het kind groeien, maar hoe 
staat het met zijn verstand en zijn geest? Al wordt hij langer dan één 
meter tachtig, hij zal nooit volwassen worden. Zijn verstand en zijn geest 
zijn uitgehongerd. Door gebrek aan voeding zijn ze verzwakt. (...) Onze 
Vader in de hemel wist (...) dat de mens nooit volmaakt kon worden (...) 
zonder de noodzakelijke keuzevrijheid.' (Lester en Joan Essig, 'Free 
Agency and Progress', Instructor, september 1964, biz. 342.) 

Tijdens de raadsvergadering in de hemel besloten wij Jezus Christus 
te volgen, en omdat wij in het voorsterfelijk bestaan de juiste beslissingen 
namen, mochten wij naar de aarde komen. Onze keuzen in dit leven zul-
len onze weg in de eeuwigheid blijven bepalen. 

• Lees 2 Nephi 2:26-28 en bespreek de betekenis van Lehi's woorden aan 
zijn zoon Jakob. 

Keuzevrijheid houdt in dat er beslissingen genomen moeten worden 

Om onze keuzevrijheid te kunnen gebruiken, moeten we de kans krijgen 
om beslissingen te nemen. 

Lees de eerste vier alinea's van de afdeling 'Keuzevrijheid vereist dat er 
een keuze is' in Evangeliebeginselen, blz. 20-21. 

De Heer wist dat wij zowel met het goede als met het kwade geconfron-
teerd zouden worden en dat wij zouden moeten kiezen. Daarom ver-
wacht Hij van ons dat wij dicht bij Hem leven en zijn geboden onderhou-
den, zodat wij de invloed van Satan kunnen herkennen en weerstaan. 

'De Heer zegt: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt" (Exodus 20:8). 

'Satan zou zeggen: "Gebruik de sabbatdag als dag van vermaak." 

'De Heer zegt: "Eer uw vader en uw moeder" (Exodus 20:12). 

'Satan weet ons op listige wijze over te halen om ongehoorzaam te zijn 
aan onze ouders: "Het is jouw leven en je mag zelf kiezen. (.. .)" 

'De Heer zegt: "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten" (Genesis 
3:19). Hij heeft ook gezegd: "Houdt op ledig te gaan" (LV 88:124). 

'Satan zou zeggen: "Zorg dat je zoveel mogelijk voor niets krijgt. ( . . . )" 
Hij zal traagheid en luiheid aanmoedigen en zelfs de gedachte dat de 
regering ons behoort te onderhouden. (...) 

'De Heer zegt: "Betaal een tiende deel van uw inkomen als tiende. Hier-
voor zal Ik u een grote beloning geven." (Zie 3 Nephi 24: 8-10; LV 119:4.) 

'Lucifer zou zeggen: "Waarom zou je tiende betalen? Je hebt het geld 
harder nodig dan de kerk (. . .)" 
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'De Heer zegt: "Doe het genealogisch werk voor uw voorouders en 
verricht het tempelwerk voor hen." 

'Satan zou zeggen: "Stel het maar uit, of nog beter, doe het maar hele-
maal niet.'" (Carl W. Buehner, 'Who's on the Lord's side?' Improvement 
Era, juni 1961, blz. 402-403.) 

Alle keuzen hebben gevolgen 

Het is belangrijk dat wij begrijpen dat we wel vrij zijn om te kiezen, maar 
niet vrij zijn om de gevolgen van onze daden te bepalen. De gevolgen, 
hetzij goed of slecht, zijn een natuurlijk gevolg van onze keuzen. 

• Lees Galaten 6:7-9. 

De boer weet dat hij zal oogsten wat hij zaait. Het soort zaad dat hij zaait, 
bepaalt wat hij zal oogsten. Hij kan geen erwten zaaien en verwachten 
dat hij perziken zal oogsten. Ook kan hij zijn gewas niet verwaarlozen en 
verwachten dat het goed zal groeien. 

Wanneer wij een keuze doen, moeten wij de gevolgen van die keuze aan-
vaarden. Wij kiezen het gevolg van een handeling als wij besluiten die 
handeling te verrichten. Wij kiezen voor een bestemming als wij 
een bepaalde weg inslaan. 

• Laat visueel hulpmiddel 2-a zien: 'Een jonge vrouw die haar beslis-
singen overweegt'. Waarom is het belangrijk dat deze jonge vrouw 
de juiste beslissingen neemt over haar opleiding, persoonlijk leven en 
geestelijke ontwikkeling? 

Wij moeten de weg kiezen die wij zullen bewandelen. 

• Wat zijn enkele keuzen waardoor u de weg naar het eeuwige leven 
kunt bewandelen? 

Wij worden allemaal dagelijks geconfronteerd met situaties en ervaringen 
waardoor we beslissingen moeten nemen. 

• Wat zijn enkele keuzen die u dagelijks moet doen? Wat zijn de gevol-
gen van die keuzen? 

'Een aantal jaren geleden maakten een jonge studente en haar vriend, 
beiden lid van de kerk, plannen om te gaan dansen in een openbare 
dansgelegenheid die een twijfelachtige naam had. 

'Toen zij die middag vroeg thuiskwam, kondigde zij vrolijk hun plan aan 
en zei: "Wij denken dat het best een leuke ervaring zal zijn." Uiteraard 
vroeg haar moeder zich af of het wel verstandig was en waarschuwde 
haar, maar het meisje was niet te overtuigen. 

'"Wij zullen niets verkeerds doen", zei ze. "Het is toch niet zo erg om 
eens te kijken wat daar gebeurt?" 
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'De moeder maakte verder geen bezwaren. Toen het meisje zich die 
avond ging omkleden, stelde haar moeder voor dat zij haar mooie, 
witte jurk zou aantrekken. Het meisje was opgetogen. Zij dacht dat 
haar moeder had toegegeven. 

Toen ze even later stralend te voorschijn kwam, vroeg ze vrolijk aan 
haar vader en moeder: "Nou, hoe zie ik eruit?" 

'"Je ziet er prachtig uit", antwoordde haar moeder. "Dat is je mooiste 
jurk." 

'"Wil je voordat je weggaat nog even iets voor me doen?" vroeg haar 
vader. "Wil je uit de rokerij [een klein gebouwtje, waar vlees gezouten en 
gerookt wordt] even een stuk spek halen?" 

'"De rokerij!" riep zij verbaasd uit, "Papa, je neemt me in de maling!" 

'"Helemaal niet!" drong haar vader aan. 

'"In mijn mooiste jurk? Dan blijft die verschrikkelijke stank in mijn jurk 
hangen." 

'"Dat is waar", antwoordde haar moeder. "Je kunt de rokerij niet binnen-
gaan zonder iets van die invloed te absorberen. En wij denken dat je ver-
standig genoeg bent om niet ergens naar binnen te gaan waar je minder 
mooi en rein uit zult komen." 

'Na een peinzend moment van stilte, zei het meisje: "Ik geloof dat wij 
maar niet moeten gaan." (Zie 1974-1975 Relief Society Course of Study, 
blz. 4-5.) 

• Waarom is het belangrijk om eerst over de gevolgen van een bepaalde 
beslissing na te denken? 

• Hoe kunnen we bepalen wat de gevolgen van een beslissing zullen 
zijn? 

U bent verantwoordelijk voor de keuzen die u doet 
De dag zal komen dat wij voor God zullen staan om geoordeeld te wor-
den volgens de beslissingen die wij in dit leven hebben genomen en de 
daden die wij hebben verricht. 

'"Het is een vereiste van de rechtvaardigheid Gods", zegt Alma in het 
Boek van Mormon, "dat de mensen naar hun werken worden geoor-
deeld, en als hun werken in dit leven en de verlangens van hun hart goed 
waren, dat zij ook ten laatste dage terugontvangen, wat goed is. En als 
hun werken boos zijn, zullen die hun ten kwade worden vergolden" 
(Alma 41: 3-4). Het soort lichaam dat wij in dit leven verwerven en dat in 
de opstanding aan ons zal worden teruggegeven, bepaalt de graad van 
heerlijkheid die wij in de eeuwigheid zullen ontvangen. Zodoende is de 
mens zijn eigen rechter, besluit Alma, want door hun dagelijkse handelin-
gen beslissen zij "om óf goed óf kwaad te doen" (Alma 41:7).' (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, blz. 403-404.) 
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'En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, 
en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het 
(boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen 
in de boeken geschreven stond, naar hun werken' (Openbaring 20:12). 

Onze werken zijn het gevolg van onze keuzen. De manier om goede 
keuzen te doen, is de geboden van God gehoorzamen. Door het naleven 
van de leringen van de profeten, die ons leiden en aanmoedigen in het 
onderhouden van de geboden, kunnen wij keuzen doen om ons op de 
gave van het eeuwige leven voor te bereiden. 

• Lees 2 Nephi 10:23 en zet de tekst op het bord. 

Besluit 
Onze Heiland heeft ons getoond hoe wij onze keuzevrijheid moeten 
gebruiken om het eeuwige leven te beërven. Hij heeft ons wetten en 
geboden gegeven om ons geluk en succes te helpen vinden. 

'Naast de gave van het leven zelf, is het recht om ons leven zelf te be-
sturen Gods grootste gave aan de mens. Keuzevrijheid is meer waard 
dan enig aards bezit. (...) Het is het doel van de Heer dat de mens wordt 
zoals Hij is. Om de mens daartoe in staat te stellen, moest de Schepper 
hem eerst vrijmaken. De mens heeft een bijzondere begiftiging gekregen, 
die geen enkel ander levend wezen heeft ontvangen. God heeft hem de 
macht gegeven om te kiezen. Alleen tot de mens heeft de Schepper 
gezegd: "Nochtans moogt gij voor uzelf kiezen, want dit is u gegeven" 
(Mozes 3:17). Zonder deze goddelijke macht om te kiezen kan de mens-
heid geen vooruitgang maken.' (David O. McKay, Conference Report, 
oktober 1965, blz. 8; of Improvement Era, december 1965, blz. 1073.) 

Daar God ons verantwoordelijk stelt voor onze keuzen, is het belangrijk 
dat wij zijn hulp inroepen. Wij moeten in onze dagelijkse gebeden met 
Hem praten over de beslissingen die wij moeten nemen. En we mogen 
niet vergeten dat wij de leiding van de Heilige Geest kunnen ontvangen 
als wij moeilijke keuzen moeten doen. Soms moeten wij ook vasten om 
de nodige hulp te ontvangen. We mogen niet vergeten dat ware vrijheid 
door het juiste gebruik van onze keuzevrijheid tot stand komt, en dat wij 
onze vrijheid kwijtraken als wij met onze keuzevrijheid voor ongehoor-
zaamheid kiezen. 

• Zing 'Kies toch goed' (lofzang 162), of lees de woorden voor. 

1. Kies toch goed als u voor een keus gesteld wordt. 
Tot het goede leidt de Heil'ge Geest; 
En zijn licht zal bestendig op u schijnen 
Als uw hart naar het goede streeft. 

2. Kies toch goed; en laat nimmer u verleiden 
Tot de zonde door de boze macht. 
Elke vraag heeft een keerzij, wees verstandig! 
Geef gehoor aan Gods fluist'ring zacht. 
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3. Kies toch goed! In de waarheid vindt u vrede. 
Kies toch goed! Uw ziel blijft immer rein. 
Kies toch goed in uw denken en uw hand'len, 
Laat de hemel uw reisdoel zijn. 

4. Kies toch goed! Kies toch goed! 
Bid steeds om wijsheid van de Heer. 
Kies toch goed. Zoals 't moet, 
En God behoedt u immermeer. 

Opdracht 
Denk deze week na over de manier waarop u uw vrije wil gebruikt. 
Leiden uw keuzen u van God af of brengen ze u dichter bij Hem? 

Aanvullende Schriftuur 

• Matteüs 13:24-30, 37-43 (de gelijkenis van het onkruid). 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 46, 'Het laatste oordeel' in Evangeliebeginselen. 

2. Bereid u voor om lofzang 162 als afsluiting van de les met de klas te 
zingen. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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DE GAVEN 
VAN DE GEEST 

Het doel van deze les is ons te helpen bij de voorbereiding op de gaven 
van de Geest en om de voordelen daarvan in te zien. 

De gaven van de Geest ontvangen 

• Laat een poster met het zevende geloofsartikel zien, of schrijf die op het 
bord: 'Wij geloven in de gave van talen, in profetie, openbaring, visioenen, 
gezondmaking, uitlegging van talen enz.' (Geloofsartikelen 1:7.) 

Gaven van de Geest die niet specifiek in dit geloofsartikel worden 
genoemd, zijn: geloof, onderscheidingsvermogen, een getuigenis, 
wonderen, wijsheid, kennis en mededogen. Gaven van de Geest zijn ken-
merken van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. 

Toen wij door handoplegging lid van de kerk werden, ontvingen we de 
Heilige Geest. Als wij getrouw zijn, kan de Heilige Geest een voortdu-
rende invloed in ons leven zijn. Dan kan eenieder van ons gezegend wor-
den met geestelijke krachten, die gaven van de Geest worden genoemd. 

De zoon van Hannah Christina Chalarson heeft het volgende verhaal 
over de gave van profetie van zijn moeder verteld: Toen ik jong was, 
woonden wij dicht bij president Andrew Kimball, de vader van Spencer 
W. Kimball. Mijn moeder en ik kwamen op een avond thuis toen het bijna 
donker was. Spencer was de koeien aan het melken en zong daarbij zo 
hard als hij maar kon. Mijn moeder stond een paar seconden stil en zei 
toen: "Die jongen zal eens een apostel van de Heer zijn." Wij liepen een 
aantal meter verder. Toen stond zij weer stil, en het leek wel of ze buiten 
adem was. Zij hief haar beide armen omhoog, keek op en zei: "Ja! En 
misschien zal hij deze kerk nog weieens leiden."' ('An Apostle of the 
Lord', Leon Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint 
Women, deel 2, biz. 39.) 

Gehoorzaamheid aan Gods wetten is noodzakelijk om de gaven van de 
Geest te ontvangen. Met deze gaven kunnen wij de waarheden van het 
evangelie leren kennen en erin onderwijzen, en kunnen we ze tot nut van 
onszelf en anderen gebruiken. Deze gaven kunnen een hulpmiddel zijn 
om bij onze hemelse Vader terug te keren. 
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Zich voorbereiden op het ontvangen van gaven van de Geest 

• Lees LV 46:11 voor. 

In deze tekst staat: 'en een ieder wordt door de Geest Gods een gave 
geschonken.' De Heilige Geest zal Zich echter niet op geestelijk onreine 
plaatsen begeven. Daarom moeten wij ons voorbereiden om deze gaven 
van de Geest te kunnen ontvangen. 

• Lees 1 Korintiërs 14:1; Moroni 10:20, 30. Wat voor instructies krijgen we 
hier om ons op de gaven van de Geest voor te bereiden? Kunt u andere 
manieren bedenken om u voor te bereiden? (Zet de antwoorden op het 
bord.) 

De profeet Joseph Smith heeft geschreven: 'Wees deugdzaam en rein; 
wees integer en waarheidsgetrouw; onderhoud de geboden van God. 
Dan zult u op volmaaktere wijze het verschil begrijpen tussen goed en 
kwaad, tussen de dingen van God en de mens.' (History of the Church, 
deel 5, blz. 31.) 

• Welke voor andere vereisten noemt de profeet Joseph Smith om gaven 
te kunnen ontvangen? (Zet de antwoorden op het bord.) 

Om de gaven van de Geest te kunnen ontvangen, moeten wij ook nederig 
en berouwvol zijn en in vrede met anderen leven. Zelfs de profeet Joseph 
Smith kon geen inspiratie ontvangen tenzij hij gemoedsrust had. 'Op een 
ochtend [was hij boos geworden] over iets dat zijn vrouw, Emma, had 
gedaan. (...) Joseph [probeerde] verder te gaan met de vertaling [van het 
Boek van Mormon] maar het ging niet. (...) Hij liep de boomgaard in [en 
bad]. (...) Hij ging weer naar binnen en vroeg Emma om vergeving (...) 
en toen kon hij weer verder aan de vertaling werken.' (David Whitmer, 
geciteerd in B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, deel 1, 
blz. 131.) 

• Wat deed de profeet om de gave van vertalen weer te kunnen 
gebruiken? 

• Vraag de zusters om manieren te bedenken waarop ze zichzelf op 
de gaven van de Geest kunnen voorbereiden? 

Gaven van de Geest zijn voor ons welzijn 
Gaven van de Geest zijn heilig. Zij worden gegeven om te leiden, te troos-
ten en te onderwijzen. Door de gaven van de Geest kunnen wij duide-
lijkheid en aanmoediging verkrijgen, en de mogelijkheid om ons geloof 
te versterken. Door de gaven van de Geest kunnen wij in dit leven 
gemoedsrust krijgen en leiding om het celestiale koninkrijk te bereiken. 

• Lees LV 46:8. Welke reden wordt hier gegeven om naar de beste gaven 
te streven? (Dat wij niet worden misleid.) 

Wij hebben vaak gaven van de Geest nodig. Als wij ziek, verward of in 
de rouw zijn, hebben wij genezing, leiding en troost nodig. Wij hebben 

19 



Les 1 

kennis, begrip, inzicht en grotere bekwaamheid nodig als wij antwoord 
op belangrijke vragen willen hebben, of leiding in moeilijke omstan-
digheden. Het is een troost als we beseffen dat de gaven van de Geest 
in zulke tijden een hulpmiddel kunnen zijn. In de Schriften staat: 
'En al deze gaven komen van God voor het welzijn der kinderen Gods' 
(LV 46:26). 

• Laat de aangewezen klasleden de volgende ervaringen vertellen van 
kerkleden die gaven van de Geest ontvingen. 

Zuster Jane Grover heeft het volgende voorval genoteerd: 

'Op een ochtend besloten wij kruisbessen te gaan plukken. Vader Tanner 
spande twee paarden voor een wagen en met de twee zusters Lyman, 
zijn kleindochtertje en ik gingen wij op weg. Toen wij in de bossen aange-
komen waren, zeiden we tegen de oude man dat hij uit mocht uitrusten 
terwijl wij de bessen plukten. 

'Het kleine meisje en ik waren al gauw een eind van de anderen afge-
dwaald toen wij plotseling hoorden schreeuwen. (.. .) Wij liepen terug tot 
de plaats waar wij vader Tanner konden zien. We zagen dat hij met zijn 
paarden aan het ronddraven was. (. . .) Toen wij dichterbij kwamen, zagen 
wij dat een stel indianen zich al schreeuwend om zijn wagen hadden 
verzameld, terwijl er nog anderen aankwamen en zich bij hen voegden. 
Wij klommen snel in de wagen en wilden wegrijden toen vier van de 
indianen de wielen van de wagen beetpakten om ons tegen te houden, 
twee anderen de paarden bij de teugels pakten, en weer een ander naar 
de wagen kwam om mij eruit te halen. 

'Toen werd ik bang, maar ook boos en ik vroeg vader Tanner om mij uit 
de wagen te laten gaan om hulp te halen. Hij zei: "Nee, kind, het is te 
laat!" Ik zei tegen hem dat zij mij niet levend in handen mochten krijgen. 
Zijn gezicht was zo wit als een vaatdoek. De indianen waren al begonnen 
hem te beroven. Zij hadden zijn horloge en zijn zakdoek afgenomen, 
en intussen probeerde een ander mij uit de wagen te trekken. Ik begon 
zachtjes tot mijn hemelse Vader te bidden. 

'Terwijl ik bad en vocht, viel de Geest van de Almachtige op mij. Ik stond 
met grote kracht op; geen tong kan beschrijven hoe ik mij voelde. Ik was 
zo gelukkig als het maar kon. Enkele ogenblikken daarvoor had ik de 
dood of nog erger voor ogen gehad, nu was mijn hand opgeheven door 
de macht van God en sprak ik tot deze indianen in hun eigen taal. Zij 
lieten de paarden en de wagen los en stonden allemaal voor mij terwijl ik 
door de macht van God tot ze sprak. Zij bogen hun hoofd en antwoord-
den "Ja" op zo'n wijze dat ik begreep wat zij bedoelden. 

'Het kleine meisje en vader Tanner keken sprakeloos van verbazing toe. 
Ik begreep onze situatie. Zij waren van plan geweest vader Tanner te 
doden, de wagen te verbranden en ons vrouwen gevangen te nemen. Dit 
werd mij duidelijk getoond. Toen ik was uitgesproken, schudden zij ons 
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alle drie de hand, en gaven terug wat zij van vader Tanner hadden afge-
nomen. Hij gaf hun zijn zakdoek en ik gaf hun wat bessen en crackers. 
Tegen die tijd kwamen ook de twee andere vrouwen eraan en haastten 
wij ons naar huis. 

'De Heer maakte mij een deel van wat ik gezegd had bekend, en dat 
luidde als volgt: 

'"Ik veronderstel dat u, indiaanse krijgslieden, van plan bent ons te doden? 
Weet u niet dat de Grote Geest u ziet en alles weet wat er in uw hart 
leeft? Wij zijn hier gekomen om wat vruchten van onze Vader te plukken. 
Wij zijn niet gekomen om u kwaad te doen; en als u ons kwaad doet, of 
een haar van ons hoofd zal krenken, zal de Grote Geest u ter aarde wer-
pen; en zult u niet de kracht hebben nog eenmaal te ademen. Wij zijn uit 
onze huizen verjaagd, net als u; wij zijn hier gekomen om goed te doen, 
niet om u kwaad te doen. Wij zijn het volk van de Heer en dat bent u ook; 
maar u moet ophouden met doden en goddeloosheid. De Heer is daar 
ontevreden over, en als u ermee doorgaat, zal Hij u niet zegenen. U denkt 
dat dit land, dit bos, dit water en alle paarden van u zijn. Niets op aarde 
is uw eigendom, zelfs niet de lucht die u inademt - het is allemaal 
eigendom van de Grote Geest.'" ('I Talked to Those Indians in Their Own 
Language', Leon Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day 
Saint Women, deel 1, blz. 26-28.) 

• Welke twee gaven kreeg zuster Grove? Wat deed zij om deze gaven te 
ontvangen? Hoe voelde zij zich toen zij ze ontving? 

Zuster Antonia Flores uit Peru heeft de volgende ervaring verteld: 

'Enkele jaren geleden had ik een gesprek met de gemeentepresident. Hij 
riep me als presidente van de zustershulpvereniging. Ik was bang om 
ZHV-presidente te worden. Ik zag gewoon niet in hoe ik zo'n roeping 
zou kunnen vervullen en was bang om "ja" te zeggen. Later op de dag 
dacht ik aan het beginsel van vasten en bidden. Ik vastte en bad om de 
roeping waar ik zo bang voor was te kunnen aanvaarden. 

'Gedurende de nacht had ik een openbaring. Ik droomde dat ik met een 
zwaar gewicht in mijn handen liep. Ik had al een hele tijd gelopen en 
was moe van het dragen van die zware last. Toen zag ik onze Heer, Jezus 
Christus. Hij nam het gewicht uit mijn handen en nodigde mij uit, zeg-
gende: "Kom, volg Mij." De volgende morgen voelde ik mij geweldig; 
de angst was verdwenen. Ik haastte mij naar de gemeentepresident en 
vertelde wat er gebeurd was, dat ik niet bang meer was en dat ik zeker 
wist dat het goed was. En toen ben ik verschillende jaren met twee fijne 
raadgeefsters als ZHV-presidente werkzaam geweest.' (Remarkable Stories 
from the Lives of Latter-day Saint Women, deel 2, blz. 87.) 

• Waarom had zuster Flores de gave van persoonlijke openbaring nodig? 

Naast dromen zijn er nog andere manieren waarop de Heilige Geest 
waarheden aan ons kan openbaren. Hij kan ons een visioen geven. 
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(Zie LV 76:12.) Wij kunnen een stem horen. (Zie Mozes 5:4.) De Heilige 
Geest kan tot ons verstand spreken. (Zie Enos 1:10; LV 6:23.) Wij kunnen 
de macht van de Heilige Geest voelen als wij de ware woorden van een 
zendeling, de profeet, of een andere dienstknecht van de Heer horen. 
(Zie LV 46:13-14.) Wij kunnen een onwankelbaar geloof in de woorden 
van de Heer voelen. (Zie Ether 3:11-12.) Wij kunnen de zoete vrede 
ervaren die tot ons komt als de Heer ons door de Geest van de waarheid 
verlicht, mits wij Hem daarom vragen. (Zie LV 6:14-16, 21-24.) 

Zuster Afton Affleck uit Salt Lake City heeft de volgende persoonlijke 
ervaring over een gave van de geest verteld: 

'Ik was in de kersttijd een gezellig feestje aan het voorbereiden. ( . . .) Het 
moest echt gezellig worden, maar terwijl ik druk bezig was met wat 
voorbereidingen, kreeg ik hoofdpijn die steeds erger werd. Ik had in de 
loop van de middag al verscheidene malen geprobeerd Bob [mijn man] 
te bereiken. Een stem zei tegen mij: "Je hebt hersenvliesontsteking", 
waarop ik hardop, "Oh nee!" riep. Mijn vader was eraan overleden. (.. .) 

'Toen de dokter kwam, tilde hij een van mijn benen op en leek het wel of 
er rode en blauwe bliksemstralen achter uit mijn nek schoten. Hij zei 
tegen Bob: "Laten wij haar zalven." Voordat wij naar het ziekenhuis gin-
gen, belde Bob president Robert Young van de Salt Lake-tempel op en 
vroeg of hij ons daar kon ontmoeten. (.. .) 

'In het ziekenhuis zalfden president Young en Bob mij. Ik hoorde hen 
hoewel ik bewusteloos was. President Young bestrafte de ziekte dat die 
geen macht zou hebben om mijn lichaam te mismaken en beloofde mij 
dat ik weer gezond zou worden. Hij zegende mij met de kracht om het 
lijden te ondergaan dat voor mij lag. 

'Terwijl ik geïsoleerd in het ziekenhuis lag, leed ik verschrikkelijk veel 
pijn. Ik leerde veel over de Heiland, de verzoening en de liefde van de 
Heer, Jezus Christus. Het leek wel of ik voortdurend onderwezen werd. 
Er was slechts één moment waarop ik dacht dat ik de pijn niet meer 
kon verdragen, maar toen legden oom Ray Moss en zijn zoon hun han-
den op mijn hoofd en zalfden mij. ( . . .) 

'In die tijd had ik zoveel pijn in mijn ogen dat ik niet kon zien. Toen ik op 
een dag even bij bewustzijn was, hoorde ik een arts (...) tegen zijn assis-
tent zeggen dat ik een kans van één op vijfduizend had om ooit weer 
te kunnen zien - maar ik wist dat ik weer zou zien. Ook de rechterkant 
van mijn lichaam was aangetast; ik kon mijn voet niet bewegen, en 
mijn arm was zwak geworden. Maar ik twijfelde er nooit aan dat ik zou 
genezen. 

'Op een nacht (.. .) zei een stem tegen mij: "Als je geloof zo groot was als 
het duizendste deel van een zandkorrel, zou je je voet kunnen bewegen 
en weer kunnen zien." Ik voelde mij bestraft, want ik dacht dat ik juist 
veel geloof had getoond. (...) 

22 



Les 1 

'Ik bad tot de Heer en oefende mijn geloof. Ik probeerde mijn hoofd te 
draaien. Dat was me nog niet gelukt zonder buiten kennis te raken, maar 
deze keer kon ik mijn hoofd draaien en kon ik een streepje licht onder 
mijn deur zien. 

'Ik voelde ook dat als ik het probeerde, ik mijn been zou kunnen 
bewegen. (. . .) 

'Geloof is een gave van God en Hij gaf mij meer geloof dan ik ooit in mijn 
leven had gehad. Ik bewoog mijn been. De rest van de nacht verheugde 
ik mij en loofde ik de Heer. Ik wilde het niemand vertellen voordat het 
ochtend was. De Heer had beloofd dat ik zou genezen door geloof, door 
de macht van het priesterschap en door de gebeden van hen die mij lief-
hadden. Ik dank de Heer dat ik zo'n ervaring heb mogen beleven, want 
ik ben erdoor gesterkt.' ('Faith Is a Gift of God', Remarkable Stories from the 
Lives of Latter-day Saint Women, deel 2, blz. 1-3.) 

• Welke gave van de Geest ontving zuster Affleck? Wat voor invloed had 
haar geloof op de zegen die zij ontvangen had? 

Besluit 
Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen zijn ons gaven van de Geest beloofd. Deze gaven ontvangen wij 
door de Heilige Geest. De Heer geeft ze ons zodat wij volmaakter kunnen 
worden en in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren. Om ze te ont-
vangen moeten wij ons voorbereiden door er in geloof om te vragen en 
de geboden te onderhouden. Ook moeten wij nederig zijn en bereid om 
het werk van de Heer te doen. 

Opdracht 
Lees 1 Korintiërs 12, Moroni 10:5-30 en LV 46:8-26. Ga na wat uw eigen 
geestelijke gaven zijn en probeer ze ten behoeve van anderen te gebrui-
ken. Zoek naar mogelijkheden om de leden van uw gezin te helpen bij het 
herkennen en ontwikkelen van hun gaven. 

Aanvullende Schriftuur 

• Joël 2:28-29 (gaven die gegeven kunnen worden) 

• Handelingen 10:1-35 (visioen van Petrus) 

• 1 Korintiërs 14:12 (naar gaven van de Geest streven om anderen tot 
zegen te zijn) 

• 1 Nephi 10:17-19 (de macht van de Heilige Geest) 

• LV 6:5-11 (we moeten anderen in onze gaven van de Geest laten delen, 
zodat ook zij worden opgebouwd en tot de waarheid gebracht) 
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Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Bestudeer les 4, 'De gave van de Heilige Geest', in De vrouw in de kerk A. 

2. Bestudeer het gedeelte onder het kopje 'Wat is de gave van de Heilige 
Geest?' in hoofdstuk 21 van Evangeliebeginselen. 

3. Bestudeer hoofdstuk 22, 'De gaven van de Geest', 
in Evangeliebeginselen. 

4. Bestudeer 1 Korintiërs 12; Moroni 10:5-30; LV 46:8-26. 

5. Kies klasleden uit om de verhalen over de gaven van de Geest in deze 
les te vertellen. 

6. Maak de in de les aanbevolen poster, of zet de informatie op het bord. 

7. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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DE SABBATDAG 

Het doel van deze les is ons te helpen bij het heiligen van de sabbat. 

Waarom behoren wij de sabbatdag te heiligen? 

Het is een gebod 
Toen de Heer ons het vierde gebod gaf, zei Hij: 'Gedenk de sabbatdag, 
dat gij die heiligt' (Exodus 20:8). 

• Wat wordt bedoeld met heiligen? 

Toen Hij ons het gebod gaf dat wij de sabbatdag moeten heiligen voegde 
Hij eraan toe: 'Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 
zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk 
doen' (Exodus 20:9-10). 

Het is een zegen 
Door ons de sabbat als zijn dag te geven, heeft de Heer ons in feite een 
gave van tijd gegeven. De Heer weet dat wij een dag rust nodig hebben. 
Ongeacht het soort werk dat wij doen, moet ons lichaam uitrusten van 
lichamelijk inspanning. Ook moeten we ons verstand verfrissen door 
het op een andere manier te gebruiken. Wij moeten onze geest voeden 
door de Heer te dienen. De sabbat is onze gelegenheid om aan die 
behoeften te voldoen, een gelegenheid om ons geestelijk te ontwikkelen 
en om vreugde en gemoedsrust te vinden. De sabbat zou de beste dag 
van de week moeten zijn. 

Orthodoxe joden noemen de sabbat 'Shabbot Hamalkah, koningin 
sabbat'. Zij vinden dat de sabbat de bekroning van de week is. Die dag 
wordt als edel, verheven en prachtig beschouwd. Als koningin is de 
sabbat vol genade. 

• Hoe zou het leven er zonder sabbat uitzien? 

Door middel van de profeet Jesaja heeft de Heer gezegd: 

'Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn 
heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag 
des Heren van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden 
te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult 
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gij u verlustigen in de Here (.. .) want de mond des Heren heeft het 
gesproken' (Jesaja 58:13-14). 

De Heer heeft zegeningen beloofd aan degenen die de sabbat heiligen. 

Hoe kunnen wij de sabbat heiligen? 

Verstandige voorbereiding 
Om de sabbatdag te heiligen moeten wij bereid zijn om op de sabbatdag 
te rusten, naar de kerk te gaan en de dag met rustige, rechtschapen activi-
teiten door te brengen. Dit vereist grondige voorbereiding in de zes voor-
afgaande dagen. Vooral moeders moeten alles van tevoren regelen en 
de leden van het gezin aanmoedigen dat ook te doen. Zuster Marilyn T. 
Brockbank heeft het volgende geschreven over haar ervaringen om zich 
op de sabbat voor te bereiden: 

'Ik herinner mij nog dat ik tegen mijn man zei: "Wat mankeert mij toch? 
(...) Zaterdagmiddag krijg ik hoofdpijn en het is maandag voordat ik rust 
vind. (. . .) Waar zijn al die zegeningen die ons beloofd worden? Ik heilig 
de sabbatdag. Ik ga niet naar de bioscoop of naar de winkels. Ik ga naar 
de kerk. Wat mankeert mij?" Nou, ik ontdekte wat mij mankeerde. (...) 

'In mijn hart wist ik dat ik, als ik gauw even de wasmachine liet draaien, 
de vloer stofzuigde of gebruik maakte van een rustig moment na de 
kerkdienst om te naaien of TV te kijken, de geboden niet onderhield en 
daarom ook niet gezegend werd. 

'Ik kreeg een gevoel van rust en vreugde in mijn hart toen ik mij voornam 
de volgende zondag al te beginnen met het daadwerkelijk heiligen van de 
sabbat. Toen ik dat besluit eenmaal genomen had, wist ik door inspiratie 
aan welke details ik moest denken om alles in praktijk te brengen. 

'Eerst maak ik een lijst van alle dingen die voor middernacht op zaterdag 
gedaan moeten zijn. Dat houdt in dat het huis helemaal schoon moet zijn, 
dat alle kleding voor zondag klaarligt en dat alle schoenen zijn gepoetst 
(...); ook alle kleding die 's maandags nodig is als de kinderen naar 
school gaan, moet klaarliggen. Het haar van de kinderen moet gewassen 
worden (.. .) en zij moeten in bad. Ook mijn haar moet verzorgd worden, 
en de muziek voor de zondagsschool, waar ik verantwoordelijk voor ben, 
moet klaargemaakt worden. 

'Verder moeten alle drie maaltijden gepland worden, de boodschappen 
gedaan, en alles van tevoren klaargemaakt. (. . .) 

'Eindelijk heb ik op de sabbatdag in mijn wereld rust gevonden, en ik 
begin er zelfs met vreugde naar uit te kijken. Ik merk dat ik moet glim-
lachen als ik denk aan die kostbare uren die ik kan besteden aan lezen, 
denken, mediteren, bidden, werkelijk rusten en mijn ziel verfrissen. 

'( . . .) Ik heb extra kracht en wijsheid ontvangen bij het verzorgen en op-
voeden van mijn kinderen. Ik heb gevoeld dat er meer liefde voor hen 
van mij uitgaat. Ik heb in overvloedige mate de Geest en een nabijheid tot 
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God gevoeld, een gevoel van zijn liefde en nieuwe vreugde in het 
gebed. (.. .) 

'De Heer heeft gezegd dat Hij een weg zou bereiden om ons te laten vol-
brengen wat Hij heeft geboden. Bovendien belooft Hij onmiddellijke 
gaven van de Geest. (. . .) 

'Ik getuig tot u dat u, als u zich tot Hem wendt (...) met uw problemen 
en strijd, net als ik kennis en inspiratie zult ontvangen.' ('Prepare to Keep 
the Sabbath Day Holy', Ensign, maart 1972, blz. 44-45.) 

• Wat voor zegeningen kreeg zuster Brockbank toen zij de sabbat 
heiligde? 

• Lees de volgende woorden van het lied 'Zaterdag' voor: 

Zaterdag, een bijzond're dag, 

want we maken ons klaar voor de zondag, 

we gaan naar de winkel en ruimen thuis op, 

want we werken niet meer tot aan maandag; 

we maken onze kleren en schoenen schoon, 

en we noemen het maak-je-werk-af-dag; 

we knippen nagels en wassen ons haar, 

dan zijn we weer klaar voor de zondag. 

(Kinderliedjes 105). 

• Laat visueel hulpmiddel 4-a zien: 'Waarom zijn dit ongeschikte 
activiteiten voor de zondag?' Wat doen deze mensen op zondag dat zij 
op zaterdag hadden moeten doen? 

Ouderling Dallin H. Oaks heeft eens de volgende ervaring uit zijn 
studententijd aangehaald: 

'Toen ik deze campus [BYU] verliet om aan de universiteit van Chicago te 
studeren, herinnerde mijn moeder mij eraan dat mijn vader tijdens zijn 
studie nooit op zondag had gestudeerd. Terloops zei ze tegen mij: "Zoon, 
als je die zegen wilt ontvangen, zul je je activiteiten zo moeten regelen 
dat je nooit studeert, nooit iets doet op de sabbatdag, behalve deelnemen 
aan het geestelijk voedsel dat beschikbaar is op de dag des Heren." 

'Ik besloot toen dat ik de sabbatdag zou heiligen, zodat ik de zegeningen 
van geestelijke groei en de nabijheid van de Heilige Geest zou kunnen 
ontvangen, die het resultaat zijn van onze keuze om de sabbatdag van de 
Heer trouw te heiligen. Ik getuig tot u dat ik die zegeningen ontelbare 
malen en op velerlei manieren heb ontvangen.' ('The Blessing of Com-
mandments', Speeches of the Year, 1974, blz. 219.) 
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Wij behoren onze kinderen aan te moedigen hun lessen vóór de sabbat te 
bestuderen en voor te bereiden, zodat zij op die dag kunnen rusten. 

Naast het voorbereiden van ons huis, voedsel, onze kleding en kinderen, 
kunnen wij ons nog op andere manieren voorbereiden. Wij kunnen 
ervoor zorgen dat wij genoeg slaap krijgen in de nacht van zaterdag op 
zondag. Wij kunnen ontspanning, sport en ander vermaak op weekdagen 
organiseren in plaats van op zondag. 

• Wat zijn enkele andere manieren waarop we ons kunnen voorbereiden 
op de sabbat? 

Als wij goed op de sabbat zijn voorbereid, zullen wij meer rust in ons 
gezin hebben. Dan zullen we geestelijk voorbereid worden en ontvan-
kelijker zijn voor wat de Geest ons te leren heeft. Dan kunnen we 
de zegeningen ontvangen die de Heer verleent aan de mensen die zijn 
dag heiligen. 

Naar de kerk gaan, rusten en dienstbaar zijn 
Als we naar de kerk gaan, zullen wij nog meer zegeningen ontvangen. Wij 
worden geestelijk opgebouwd als wij gezamenlijk de Heer aanbidden. 
Het zingen van de lofzangen kan 'met een zegen op [ons] hoofd worden 
beantwoord' (LV 25:12). Door het bijwonen van de bijeenkomsten en 
het deelnemen aan het heilig avondmaal krijgen wij meer kracht om het 
kwaad en de verleidingen van de wereld te vermijden. (Zie LV 59:9.) 

Door het heiligen van de sabbatdag kunnen we onverwachte zegeningen 
ontvangen. De eigenaar van een restaurant besloot zijn bedrijf zondags te 
sluiten omdat hij geloofde dat gehoorzaamheid aan de wet van de sabbat 
het financiële offer waard was. Later vertelde hij: 

'Het jaar dat wij onze zaak op zondag sloten, hebben wij meer geld 
verdiend dan enig voorgaand jaar. (. . .) 

'De Heer heeft ons in de loop der jaren gezegend en (...) wij staan er 
nu financieel en geestelijk veel beter voor dan als wij 's zondags open 
gebleven waren. (...) 

'Ik ben er vast van overtuigd dat voor een heilige der laatste dagen de 
beste garantie voor succes in zaken het heiligen van de sabbat is, zoals 
de Heer heeft geboden.' (Geciteerd door Ezra Taft Benson, 'Keeping the 
Sabbath Day Holy', Ensign, mei 1971, blz. 7.) 

President Spencer W. Kimball heeft opgemerkt: 'In onze christelijke wereld 
zijn op veel plaatsen nog zaken op de heilige sabbat open. Wij zijn ervan 
overtuigd dat wij hier als kopers iets aan kunnen doen. Die winkels zou-
den niet open blijven als wij er niet meer zouden kopen. Wilt u hier nog 
eens over nadenken? Bespreek het op de gezinsavond met uw kinderen. 
Het zou geweldig zijn als ieder gezin zou besluiten dat er van nu af aan 
niets meer op de sabbat werd gekocht.' (Conference Report, oktober 1975, 
blz. 6; of Ensign, november 1975, blz. 6.) 
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• Wat voor zegeningen ontvangt u als u de sabbat heiligt? Geef onder 
leiding van de Geest uw getuigenis van de zegeningen die u of ande-
ren ontvangen hebben voor het heiligen van de sabbat. 

Het Eerste Presidium heeft uitgelegd dat 'de sabbat niet zomaar een dag 
als alle andere is waarop wij alleen maar uitrusten van ons werk. (...) 
Het is een heilige dag, de dag van de Heer, die in dienst van de Heer en 
eerbiedig doorgebracht dient te worden.' ('The Sabbath', Church News, 
11 juli 1959, blz. 3.) 

• Laat de volgende visuele hulpmiddelen zien: 4-b: 'Een gemeente die 
aan het heilig avondmaal deelneemt'; en 4-d: 'Door schriftstudie 
kunnen we onze eerbied op de sabbat vergroten'. 

• Laat de aangewezen zuster in het kort vertellen wat wij op de sabbat 
kunnen doen, zoals uitgelegd in hoofdstuk 24, 'De sabbatdag', in 
Evangeliebeginselen. Zet de punten die genoemd worden op het bord. 

• Welke ideeën kunt u hier nog aan toevoegen? 

De Heer zou willen dat iedereen het voorrecht had om op de sabbatdag 
te rusten. Er is echter werk dat iedere dag gedaan moet worden, zoals in 
een ziekenhuis. Indien mogelijk behoren wij uit te rusten van ons werk 
en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. 

• Waarom kunnen we de zegeningen van de sabbat niet ontvangen 
als we op zondag winkelen of aan andere recreatieve activiteiten 
deelnemen? 

• Hoe kunnen we de sabbat beter heiligen als we het doel ervan in 
gedachten houden? 

De sabbat is niet alleen een zegen voor ons, maar ook een gelegenheid 
om anderen tot zegenen te zijn door het voorbeeld te volgen van onze 
Heiland, die op de sabbat voor de behoeftigen zorgde. (Zie Marcus 3:1-6; 
Johannes 9:13-16.) Veel mensen zijn eenzaam. Anderen hebben aanmoe-
diging of een luisterend oor nodig. De sabbat is een dag om mensen in 
nood te helpen. 

Besluit 
Voor ons heil en onze zegen heeft de Heer ons de sabbat gegeven. Als wij 
ons op de sabbat voorbereiden en die dag als heilige dag eren, zullen wij 
de voordelen en de zegeningen daarvan ontvangen. 

Opdracht 
Bespreek thuis de voordelen van het heiligen van de sabbat. Maak als 
gezin plannen om de sabbat beter te heiligen. Besluit iets te doen dat van 
de zondag een gelukkige dag van vrede en rust maakt. 

Aanvullende Schriftuur 

• Leviticus 26:1-12 (beloning voor het onderhouden van de geboden) 
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• Nehemia 13:11,15-22 (kwaad komt voort uit het niet heiligen van de 
sabbat) 

• Jesaja 58 (hoe te vasten en de sabbat te heiligen) 

• LV 59:9-24 (zegeningen voor het heiligen van de sabbat) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 24, 'De sabbatdag', in Evangeliebeginselen. 

2. Geef een klaslid de opdracht om in het kort te vertellen wat wij op de 
sabbatdag kunnen doen. Stel haar voor de 11 ideeën in hoofdstuk 24, 
'De sabbatdag', in Evangeliebeginselen op te noemen. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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HET WOORD 
VAN WIJSHEID 

Het doel van deze les is ons aan te moedigen het woord van wijsheid te 
onderhouden en anderen aan te sporen dat ook te doen. 

Een openbaring over gezondheid 

• Zet de volgende woorden op een poster of op het bord: Het woord van 
wijsheid: de gezondheidswet van God. 

Het woord van wijsheid staat in afdeling 89 van de Leer en Verbonden 
en is de gezondheidswet van God. In deze afdeling zegt de Heer dat Hij 
deze openbaring over gezondheid voor zelfs de zwakste heiligen heeft 
gegeven. De omstandigheden waaronder de profeet Joseph Smith deze 
openbaring, het woord van wijsheid, heeft ontvangen, zijn door presi-
dent Brigham Young beschreven: 

'De eerste school der profeten [een speciale school voor de leiders in de 
beginperiode van de kerk] werd gehouden in een kleine kamer boven 
de keuken van de profeet Joseph Smith. (...) [Dit was de kamer waar] de 
profeet openbaringen ontving en waar hij de broeders onderwees. De 
broeders reisden honderden kilometers om de school bij te wonen, in een 
kleine kamer die waarschijnlijk niet groter was dan veertien vierkante 
meter. Als zij na het ontbijt in de kamer bijeenkwamen, staken ze als 
eerste hun pijp aan om onder het roken over de grootse dingen van het 
koninkrijk te praten. Ondertussen spuugden ze op de vloer. En zodra ze 
hun pijp uit de mond haalden, staken ze een groot stuk tabak in hun 
mond. Vaak als de profeet de kamer binnenkwam om les te geven, stond 
die al blauw van de rook. Daardoor, en door de klachten van zijn vrouw 
over het schoonmaken van de vloer, werd de profeet aan het denken 
gezet. Hij vroeg aan de Heer wat er gedaan moest worden aan het gedrag 
van de ouderlingen op het gebied van tabaksgebruik. De openbaring die 
bekendstaat als het woord van wijsheid was het antwoord op zijn vraag.' 
(Deseret News [Weekly}, 26 februari 1868, blz. 18.) 

Deze openbaring, die specifieke instructies bevat over nuttige en schade-
lijke stoffen, is Gods gezondheidswet voor zijn kinderen op aarde. 
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De gezondheidswet van God 
De raad van de Heer over wat gegeten mag worden en wat voor 
middelen vermeden of spaarzaam gebruikt moeten worden, is zijn 
gezondheidswet. 

Voedsel dat gegeten mag worden 
De Heer heeft wetten en raad gegeven om zijn kinderen te helpen. In een 
openbaring over de zorg en bescherming van ons lichaam, zegt Hij wat 
voor voedsel wij moeten eten. Toen het woord van wijsheid aan Joseph 
Smith werd geopenbaard, leden veel mensen aan ondervoeding omdat 
zij niet gezond aten. Door onwetendheid of uit gewoonte aten de mensen 
dikwijls niet voldoende vruchten en groenten. Sommigen aten niet vol-
doende granen, en waren bijna uitsluitend op vlees ingesteld. Door de 
raad van de Heer om een verscheidenheid aan vruchten, groenten, granen 
en vlees te eten, konden de heiligen gezond worden door het lichaam 
de juiste voeding te geven dat het nodig heeft om gezond te blijven. Meer 
dan zestig jaar nadat het woord van wijsheid door middel van de profeet 
Joseph Smith werd geopenbaard, begonnen wetenschappers te beseffen 
dat het verstandig is om verschillende soorten voedsel te eten. 

• Laat visueel hulpmiddel 5-a zien: 'Voedsel dat gegeten mag worden'. 

Eenieder van ons zal gezonder worden als wij de raad van de Heer opvol-
gen om (1) kruiden, groenten en vruchten te eten, (2) granen als hoofdbe-
standdeel van ons voedsel te eten, en (3) het vlees van dieren met mate te 
gebruiken. Elke voedingsgroep verschaft belangrijke voedingsmiddelen. 

• Wat voor voedsel in elk van deze groepen staat u ter beschikking? 

• Zet Goed voedsel op het bord en noteer daaronder wat voor voedsel wij 
behoren te eten. 

• Lees LV 89:10-17. Wat voor voedsel raad de Heer ons aan? 

Stoffen die vermeden moeten worden 
In het woord van wijsheid worden wij ook gewaarschuwd tegen het 
gebruik van bepaalde stoffen. Wij behoren geen sterkedrank te drinken 
(waarmee alle alcoholische dranken worden bedoeld), tabak in alle vor-
men te vermijden, en ook hete dranken (de Heer heeft aan zijn profeten 
geopenbaard dat hiermee thee en koffie worden bedoeld). In deze tijd 
heeft de Heer door middel van kerkleiders bepaald dat we geen stoffen 
mogen gebruiken die schadelijk of verslavend zijn of drugs bevatten. 

• Zet Stoffen die vermeden moeten worden op het bord, en maak een lijst 
van de stoffen die we van de Heer dienen te vermijden. Hoe kunnen 
wij de verleiding weerstaan om deze producten te gebruiken? 

Toen het woord van wijsheid aan Joseph Smith werd gegeven, was dat in 
strijd met veel gewoonten in die tijd. Zonder kennis van veel gezond-
heidsregels, gehoorzaamden de leden van de kerk deze openbaring door 
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geloof. In de afgelopen jaren hebben wetenschappers veel redenen ont-
dekt om die schadelijke stoffen te vermijden. Toen het woord van wijs-
heid werd geopenbaard, werden koffie en thee bijvoorbeeld veel gedron-
ken. Niemand had ooit vermoed dat die dranken schadelijk konden zijn. 
We weten nu echter dat deze dranken stimulerende middelen zijn. De 
bloeddruk en de hartslag worden erdoor verhoogd, en vaak wordt de 
slaap verstoord. Wetenschappers ontdekken steeds meer schadelijke 
gevolgen van deze dranken. 

Ook het gebruik van tabak kan de gezondheid van de gebruiker ernstig 
schaden. Het kan kanker, hartaanvallen, beroerten en chronische long-
ziekten tot gevolg hebben. Baby's van moeders die roken zijn dikwijls 
kleiner en minder gezond dan baby's van moeders die niet roken. Bron-
chitis en longontsteking zijn ernstige ziekten die het meeste voorkomen 
bij baby's van ouders die roken, en minder bij baby's van ouders die niet 
roken. Baby's van ouders die roken, hebben ook een grotere kans om aan 
chronische longziekten te lijden als zij volwassen zijn. 

Wij weten dat alcoholische dranken in feite het lichaam vergiftigen. Het 
drinken van alcohol veroorzaakt veranderingen in de stemming, en leidt 
tot gebrek aan inzicht en zelfbeheersing, onduidelijk spreken, wankelend 
lopen en onhandigheid. Grotere hoeveelheden alcohol kunnen slaperig-
heid, bedwelming en zelfs de dood veroorzaken. Mensen die aan alcoho-
lische dranken verslaafd raken, worden alcoholisten genoemd. Zij drin-
ken zoveel alcohol dat het hun lichaam beschadigt, vooral de lever en het 
spijsverteringskanaal. Alcoholisten lijden ook vaker aan andere ziekten, 
zoals kanker en maagzweren. Vrouwen die alcohol tijdens de zwanger-
schap drinken, baren soms kleinere baby's of baby's met allerlei gebreken. 

Naast de bovengenoemde lichamelijke gevolgen kunnen alcoholische 
dranken ook andere ongewenste gevolgen hebben. Maar al te vaak mis-
handelen dronken ouders de anderen in het gezin. Kinderen zullen een 
ouder die drinkt vrezen in plaats van respecteren. Gezinnen lijden omdat 
het inkomen wordt verspild aan alcoholische drank in plaats van aan 
voedsel, kleding en onderwijs. 

Met deze informatie kunnen wij iedere keer dat wij het woord van wijs-
heid lezen, de raad beter begrijpen om bepaalde stoffen te vermijden. 

• Lees LV 89:5-9. 

De zegeningen van het gehoorzamen van de gezondheidswet 
De Heer heeft beloofd dat zij die het woord van wijsheid en zijn andere 
geboden gehoorzamen, gezegend zullen worden. Hij vermeldt vier speci-
fieke zegeningen. 

• Lees LV 89:18-21 voor. Wat zijn de vier zegeningen? 

• Waarom hebben we een gezond lichaam nodig? Waarom wil de Heer 
dat zijn kinderen een gezond lichaam hebben? 
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Veel mensen zijn door het naleven van het woord van wijsheid gezonder 
geworden. Nadat hij vijf jaar lang krijgsgevangene was geweest, werd 
ene broeder Clara ernstig ziek en bracht hij drie jaar in ziekenhuizen en 
sanatoriums door. De artsen stuurden hem uiteindelijk maar naar huis 
omdat zij hem niet konden genezen. Geen enkele behandeling deed hem 
enig goed en hij moest de hele dag in bed blijven liggen. Nadat de zende-
lingen hem in het evangelie onderwezen hadden, aanvaardde broeder 
Clara het woord van wijsheid. Hij dronk geen koffie meer en rookte niet 
meer. Geleidelijk aan, na maanden het woord van wijsheid nageleefd te 
hebben, merkte hij wonderlijke verbeteringen in zijn gezondheid. Hij 
had weinig ademhalingsproblemen meer en hoestte minder. Hij besloot 
ten slotte weer aan het werk te gaan en vond bijna meteen een baan. Hij 
kreeg een zegen van de priesterschap en was enkele jaren later geheel 
genezen. Broeder Clara werd met goede gezondheid gezegend omdat hij 
het woord van wijsheid gehoorzaamde. (Zie Mrs. Lodemez Clara, 'After 
Five Years in a Nazi Camp, He Was Regarded Incurable', Ensign, decem-
ber 1972, blz. 23.) 

• Zijn u of leden van uw gezin door gehoorzaamheid aan het woord van 
wijsheid met een betere gezondheid gezegend? 

Soms, om redenen die wij niet begrijpen, worden wij ondanks gehoor-
zaamheid aan het woord van wijsheid niet gezonder. Toch wordt van ons 
verwacht dat wij dit gebod gehoorzamen. Gehoorzaamheid aan de gebo-
den van de Heer brengt altijd zegeningen met zich mee, ook al herkennen 
wij ze niet onmiddellijk. Toen het woord van wijsheid werd geopen-
baard, werd het niet als een gebod beschouwd, maar als een goede raad. 
Later, toen de profeet Brigham Young als woordvoerder van de Heer 
sprak, liet hij de leden beloven om het woord van wijsheid als een gebod 
te onderhouden. Tegenwoordig is het een gebod voor alle heiligen der 
laatste dagen. Tijdens de algemene conferentie van oktober 1942 werd 
hierop door het Eerste Presidium als volgt de nadruk gelegd: 

'Het is de gezondheidswet van God, en die geldt voor iedereen. Wij kun-
nen ons niet aan deze beginselen onttrekken, want zij zijn op eeuwige 
waarheid gebaseerd.' (James R. Clark, Messages of the First Presidency of 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 delen [1965-1975], deel 6, 
blz. 172.) 

Soms is het niet gemakkelijk het woord van wijsheid te gehoorzamen, 
want gewoonten zijn moeilijk te overwinnen. Ook worden we door men-
sen om ons heen aangemoedigd om ongehoorzaam te zijn. Als wij de 
gezondheidswet van de Heer echter gehoorzamen, zullen wij zelfbeheer-
sing leren en zelfrespect ervaren. Wij ontwikkelen ook onze vaardigheid 
om andere geboden te gehoorzamen. 

'Een jonge mormoonse jongen ging in het leger. Hij was nogal onhandig. 
(. . .) Na een parade, toen hij bijna alles verkeerd had gedaan, moest hij bij 
de kapitein op kantoor komen. De kapitein zei: "Jij bent mij opgevallen, 
jongeman. (...) Je bent zeker mormoon?" 
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'"Ja, kapitein." 

'"Nou, ik wilde gewoon even kennis met je maken. Heb je trek in een 
glas bier?" 
'"Ik drink niet, kapitein." 

'De kapitein [vloekte en] zei: "(. . .) Misschien wil je dan een sigaar van 
mij hebben?" 

'[De jongeman antwoordde]: "Nee dank u, kapitein, ik rook niet." 

'De kapitein leek erg ontstemd toen hij dit antwoord kreeg en stuurde de 
jongeman weg. 

'Toen de jongeman weer bij zijn afdeling terugkwam, spraken enkele van 
de onderofficieren hem boos aan en zeiden: "Idioot, snap je dan niet dat 
de kapitein vriendschap met je wilde sluiten, en dat jij hem in zijn gezicht 
hebt beledigd?" 

'De jongeman antwoordde: "Heren, als ik mijn idealen en mijn volk 
ontrouw moet worden en iets moet doen waarvan ik mijn hele leven heb 
gehoord dat ik het niet moet doen, ga ik uit het leger." 

'(...) Toen hij later in de oorlog overzee was (...) had zijn kapitein, die 
intussen luitenant-kolonel was geworden, (...) [een soldaat nodig voor 
een uiterst belangrijke opdracht. Hij had iemand nodig die volledig te ver-
trouwen was. Hij had een man van karakter nodig.] De luitenant-kolonel, 
zijn vroegere kapitein, koos die jongeman omdat hij de moed had gehad 
voor hem te staan en te zeggen: "Ik rook niet, ik drink niet!'" (Hugh B. 
Brown, 'A Time of Testing', Improvement Era, juni 1969, biz. 98.). 

• Met wat voor problemen wordt u geconfronteerd als u het woord 
van wijsheid probeert na te leven? Wat kunt u doen om verleidingen te 
weerstaan, standvastig te blijven en het woord van wijsheid na te 
leven? 

Wij mogen het woord van wijsheid niet beschouwen als een gebod met 
uitsluitend lichamelijke, tijdelijke zegeningen. De Heer heeft gezegd dat 
alle geboden geestelijk zijn. 

• Welke geestelijke zegeningen kunt u krijgen als u het woord van 
wijsheid naleeft? 

• Hoe kunt u door naleving van het woord van wijsheid andere geboden 
beter onderhouden? 

Anderen helpen 
Wij moeten verdraagzaam zijn ten opzichte van mensen die moeite met 
het woord van wijsheid hebben. Voor sommige mensen is het makkelijk 
om dit gebod te gehoorzamen, voor anderen is het moeilijk. Wij moeten 
er onder leiding van de Heer achter komen hoe we iemand kunnen beïn-
vloeden die er moeite mee heeft. Door ons voorbeeld en onze aanmoedi-
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ging kunnen we gezinsleden, vrienden en nieuwe leden helpen. Zuster 
Yvonne Rempp heeft het volgende geschreven over een persoonlijke 
ervaring waaruit blijkt hoe belangrijk het is om een goed voorbeeld te zijn 
op het gebied van gehoorzaamheid aan de geboden: 

'De twee enige mensen die ik kende op de receptie waren de bruidegom 
en zijn moeder. Zij werkte in hetzelfde ziekenhuis als ik en wij waren 
goede vriendinnen geworden. (. . .) 

'Na [het bruidspaar] gefeliciteerd te hebben en kennis gemaakt te hebben 
met de overige familieleden, zag ik een lege stoel aan de andere kant van 
de zaal waar ik snel op ging zitten. 

'"Wilt u nu een glas punch?" vroeg een jong meisje. 

'"Nee, dank je," antwoordde ik, "nu niet.'" 

Zuster Rempp schreef dat er alcoholhoudende punch en cake werd geser-
veerd. Er stonden veel mensen bij de punch, die uit een bowl van gesle-
pen glas in grote glazen werd geserveerd. In een hoek stond een kleinere 
punchbowl met kopjes waaraan ballonnen vastgebonden waren. Dat was 
de punch voor de kinderen. Zuster Rempp ging verder: '"Waarom staat 
de punch zonder alcohol altijd zo ver weg", vroeg ik me af. 

'Ik had erge dorst, maar hoe kon ik nou naar de tafel met de alcoholvrije 
punch gaan en een glas punch halen waaraan een ballon gebonden zat? 
Een heel groepje kinderen stond in de rij. Ik vroeg mij af of ik deze ene 
keer geen glas punch met alcohol in de hand kon nemen, zonder ervan te 
drinken. Ik stond op. 

'"Hier is uw punch, mevrouw", hoorde ik iemand zeggen. 

'"Nee dank u," zei ik opnieuw, "nog niet." 

'Ik ging weer zitten. Wat zou er nou verkeerd zijn aan één glaasje? Maar 
ik wist dat het verkeerd was, dus gaf het niet wat er verkeerd aan was. 
Mijn huisbezoekster had vorige week nog gezegd dat wij geen kleine 
compromissen mochten sluiten, omdat wij niet weten wat ons in de val 
kan lokken en ons gevangennemen. Ik moest echter snel een beslissing 
nemen, want de droge cake die ik van een blad had genomen bleef in 
mijn keel steken. 

'Ik stond op en begon aarzelend in de richting van de alcoholhoudende 
punch te lopen. Maar ik liep terug en ging weer zitten. 

'De innerlijke strijd woedde voort. Stel je voor wat ik bijna gedaan had! 

'Terwijl ik daar zat, ging de melodie van de lofzang "Kies toch goed" door 
mijn hoofd. Waarom kwam die melodie plotseling in me op? Uiteindelijk 
ging ik in de rij staan bij de kinderpunch, hoewel ik mij als een reus tus-
sen kabouters voelde. 

'Iemand tikte mij op de schouder en een tiener (. . .) vroeg: "Zuster Rempp, 
is dit de punch voor de kinderen?" 
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'"Hallo Neil, wat leuk jou hier te zien! Ja, natuurlijk is dit de kinderpunch." 
Een verlegen grijns lichtte zijn gezicht op en zijn bruine ogen glinsterden. 
Wij praatten en lachten en genoten van onze punch in de ongebruikelijke 
glazen. Ik had een ballon met Pluto erop aan de mijne, en Neil een ballon 
met Minnie Mouse. Enkele minuten later kwamen een paar vrienden van 
hem naar ons toe en een van hen zei: "Toen wij binnenkwamen en Neil u 
zag, vertelde hij ons dat u de lerares van de klas evangelieleer bent in zijn 
wijk. Toen wij voorstelden een glas alcoholhoudende punch te halen, gaf 
hij ons een standje. Hij zei dat wij uw goede voorbeeld moesten volgen 
en niet vergeten wie wij waren. Bovendien, zou u het zijn moeder kunnen 
vertellen." 

'Mijn adem stokte even. Bijna was ik gestruikeld en had ik velen in mijn 
val meegenomen. Ik kon nauwelijks wachten om naar huis te gaan en 
mijn hemelse Vader op de juiste wijze te danken voor de bijzondere hulp 
die Hij mij had gegeven. Nooit meer zou ik aarzelen de goede keus te 
doen. 

'Een week eerder had Neil een oproep aanvaard om op zending te gaan. 
En twee dagen na de receptie ging hij op een heel bijzondere zending: hij 
overleed door een ongeluk. Zijn zending ging door, alleen in een ander 
gebied. Neil was een bijzondere jongeman, in uiterlijk, bekwaamheid en 
morele normen. Hij had hier veel succes gehad en ik zal altijd dankbaar 
blijven dat ik hem die keer niet in de steek had gelaten.' (Zie Yvonne 
Rempp, 'Temptation in a Punch Bowl', Ensign, april 1977, blz. 61-62.) 

Een vrouw was al langer dan 20 jaar minder-actief in de kerk, en ze was 
verslaafd aan het roken. De bisschop riep haar voor een taak in de kerk, 
en door dienstbetoon in de kerk werd haar getuigenis geleidelijk aan 
weer opgewekt. Zij heeft het volgende gezegd over haar gevoelens en 
over de manier waarop ze die gewoonte heeft overwonnen: 

'Ik kon niet met roken stoppen. Ik had mij nooit op mijn gemak gevoeld 
als roker en door mijn roeping in de kerk werd die gewoonte (.. .) bijna 
ondraaglijk. 

'De meeste leden van de wijk wisten dat ik rookte, maar niet één keer 
heeft iemand mij bekritiseerd. Omdat het onderwerp erg gevoelig lag, 
was ik altijd op mijn hoede voor een minachtende opmerking of blik, 
maar niemand heeft me ooit laten voelen dat ik het niet waardig was. 
Mijn nieuwe geestelijke groei was zo kwetsbaar, dat de geringste kritiek 
deze vernietigd zou hebben. Maar er was geen kritiek. 

'Langzaam maar zeker kreeg ik de kracht om te proberen met roken te 
stoppen. 

'Ik zal de ware heiligen in onze gemeenschap altijd dankbaar blijven. 
Door hun geloof, liefde en gebeden zijn mijn man en ik aangemoedigd 
om de gedragsnormen na te leven, (. . .) en ook onze Vader, die ons 
altijd liefheeft.' (Kae Black, 'I Had to Quit Smoking', Ensign, april 1977, 
blz. 62-63.) 
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• Wat kunt u doen om anderen het woord van wijsheid te helpen 
gehoorzamen? 

• Aan wat voor verleidingen met betrekking tot het woord van wijsheid 
worden jonge mensen blootgesteld? Hoe kunt u uw kinderen deze 
verleidingen helpen weerstaan? 

Besluit 
Afdeling 89 van de Leer en Verbonden (het woord van wijsheid) is de 
gezondheidswet van God voor de mens. De voedingsmiddelen die wij 
behoren te eten staan erin, maar ook de stoffen die wij moeten vermijden. 
Er zijn ons grote zegeningen beloofd als wij dit gebod gehoorzamen. 
Hoewel wij nu wetenschappelijke redenen hebben om het woord van wijs-
heid na te leven, is gehoorzaamheid nog altijd een beproeving van onze 
toewijding om naar de Heer te luisteren en van ons verlangen om een 
gezond leven te leiden. Door ons voorbeeld van gehoorzaamheid aan de 
gezondheidswet van God kunnen wij anderen vaak stimuleren om dit 
gebod te gehoorzamen en de zegeningen daarvoor te ontvangen. 

Opdracht 
Beoordeel of u het woord van wijsheid beter kunt gehoorzamen. 
Streef naar inspiratie om te weten hoe u anderen dit gebod kunt leren 
gehoorzamen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Genesis 1:29 (kruiden en vruchten als voedsel) 

• Jesaja 5:11, 20-24 (geen wijn of sterkedrank drinken) 

• Spreuken 20:1 (de wijn is een spotter) 

• LV 49:19 (beesten bestemd om door de mens als voedsel te worden 
gebruikt) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 29, 'De gezondheidswet van de Heer', 
in Evangeliebeginselen. 

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

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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TIENDE EN 
OFFERGAVEN 

Het doel van deze les is ons de wet van tiende beter te leren waarderen 
en gehoorzamen. We zullen door deze les ook de waarde van andere ker-
kelijke gaven en de noodzaak van royale giften beter begrijpen. 

Wat is de wet van tiende? 
De wet van tiende is een gebod van de Heer - een plan waarbij wij Hem 
een klein gedeelte teruggeven van wat Hij ons heeft gegeven. Toen wij 
gedoopt werden, hebben wij een verbond gesloten dat wij al Gods gebo-
den zouden gehoorzamen. Elke keer dat wij aan het heilig avondmaal 
deelnemen, vernieuwen wij onze belofte aan de Heer. Als we het gebod 
van de tiende gehoorzamen, onderhouden wij een deel van onze belofte. 

• Laat visueel hulpmiddel 6-a zien: 'Uw inkomsten'. 

• Wat is een volledige of eerlijke tiende? 

Het Eerste Presidium heeft geschreven: 'De eenvoudigste verklaring die 
we kennen, is de verklaring van de Heer zelf, namelijk dat de leden van 
de kerk "jaarlijks één tiende van al hun inkomsten" moeten betalen. 
Niemand mag enige andere verklaring afleggen.' (Brief van het Eerste 
Presidium, 19 maart 1970; zie ook LV 119:4.) 

Tiende wordt door de leden met een specificatieblaadje aan een lid van de 
bisschap of het gemeentepresidium betaald. Als er geen georganiseerde 
wijk of gemeente is, wordt de tiende aan de districts-, ring- of zendings-
president betaald. Een verslag van alle bijdragen wordt bijgehouden door 
priesterschapsdragers die als administrateur zijn geroepen. 

Aan het eind van het jaar wordt alle leden verzocht een afspraak met de 
bisschop of gemeentepresident te maken. Tijdens dit gesprek, dat de 
'tiendevereffening' wordt genoemd, kunnen wij met hem alleen spreken 
en ons verslag van bijdragen nakijken. Wij hebben de kans om onze sta-
tus als tiendebetaler te verklaren. Als wij niet in een georganiseerde wijk 
of gemeente wonen, spreken wij met de districts-, ring- of zendingspresi-
dent over de tiendevereffening. 

Gehoorzaamheid en eerlijkheid in het betalen van tiende zijn noodzake-
lijk om een tempelaanbeveling van onze priesterschapsleiders te krijgen. 
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6-a: Uw inkomsten 
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Het betalen van een eerlijke tiende is een belangrijk gebod waaraan alle 
heiligen der laatste dagen zich behoren te houden. 

Gehoorzaamheid brengt zegeningen met zich mee 
Ouderling Bernard Brockbank heeft verteld hoe hij werd aangemoedigd 
om de wet van tiende te gehoorzamen: 

'Enkele jaren geleden hadden mijn vrouw en ik nog jonge kinderen en 
was het moeilijk aan al onze financiële verplichtingen te voldoen, (.. .) en 
waren we niet eerlijk in het betalen van tiende en offergaven. Wij gingen 
naar de kerk en ik dacht dat wij de Heer liefhadden, maar op een dag zei 
mijn vrouw tegen mij: "Heb je God lief?" 

'Ik antwoordde: "Ja." 

'Zij zei: "Heb je God even lief als de supermarkt?" 

'Ik antwoordde: "Ik hoop dat ik Hem meer lief heb dan de supermarkt." 

'Zij zei: "Maar je hebt de supermarkt wel betaald. Heb je God even lief 
als onze huisbaas? Je hebt hem betaald, nietwaar?" Toen zei ze: "Het eer-
ste en grote gebod is God lief te hebben, en je weet dat wij geen tiende 
hebben betaald." 

'Wij bekeerden ons en betaalden onze tiende en offergaven, en de Heer 
opende de vensters van de hemel en goot zegeningen over ons uit. Wij 
beschouwen het als een groot voorrecht om tiende en offergaven aan de 
Heer te mogen betalen. 

'Ik zou willen vermelden dat toen wij niet eerlijk ten opzichte van de 
Heer waren, wij ons niet gerust voelden en moeilijkheden en problemen 
hadden.' (Conference Report, april 1971, blz. 113-114; of Ensign, juni 1971, 
blz. 86.) 

De Heer belooft geestelijke en wereldse zegeningen aan de mensen die de 
wet van tiende naleven. In de Schriften staat: 'Breng de gehele tiende 
naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch 
daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de ven-
sters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten' 
(Maleachi 3:10; zie ook 3:11-12). 

• Wat belooft de Heer ons als wij tiende betalen? 

• Lees LV 64:23. Welke andere zegen kunnen wij verwachten als wij een 
volledige tiende hebben betaald? 

President Joseph F. Smith heeft eens verteld hoe zijn moeder, Mary 
Fielding Smith, de geboden van de Heer naleefde en een eerlijke tiende 
betaalde, waardoor haar gezin werd gezegend: 

'Ik heb nog een levendige herinnering aan een voorval uit mijn kinderja-
ren. Mijn moeder was weduwe en had een groot gezin waarvoor zij moest 
zorgen. Toen wij in het voorjaar onze aardappelkuilen openden, liet zij 
door haar jongens een deel van de beste aardappelen opladen en die zij 
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bracht naar het tiendekantoor. Aardappels waren dat jaar erg schaars. Ik 
was nog maar een kleine jongen en mende het span paarden. Toen wij bij 
de stoep van het kantoor voorreden om de aardappelen te lossen, kwam 
een van de klerken naar buiten en zei tegen zijn moeder: "Weduwe Smith, 
het is een schande dat u tiende moet betalen." (...) Hij berispte mijn moe-
der omdat zij tiende betaalde en vond haar allesbehalve verstandig of 
voorzichtig. Hij zei dat er sterke mensen waren, die best konden werken, 
maar steun ontvingen van het tiendekantoor. Mijn moeder keek hem aan 
en zei: "(...) Je moest je schamen. Zou je mij zegeningen willen onthouden? 
Als ik geen tiende betaal, kan ik verwachten dat de Heer mij zijn zegenin-
gen zal onthouden. Ik betaal niet alleen tiende omdat het een gebod 
van God is, maar ook omdat ik zegeningen verwacht. Door dit gebod en 
andere geboden te onderhouden, verwacht ik dat het goed met mij zal 
gaan en dat ik voor mijn gezin kan zorgen." (...) Zij was voorspoedig 
omdat zij de wetten van God naleefde. Zij had meer dan genoeg om in 
het onderhoud van haar gezin te voorzien. Wij kwamen nooit zoveel te 
kort als vele anderen. (...). Die weduwe had recht op de voorrechten van 
het huis van God. Geen verordening van het evangelie kon haar worden 
onthouden, want zij gehoorzaamde Gods geboden.' (Gospel Doctrine, 
blz. 228-229.) 

• Welke zegeningen ontving zuster Smith? Welke zegen bedoelde presi-
dent Smith met de woorden: 'Die weduwe had recht op de voorrech-
ten van het huis van God'? Wat voor invloed had het voorbeeld van 
zuster Smith op haar jonge zoon? 

Het is belangrijk om te onthouden dat 'de Heer Zich aan zijn beloften 
houdt. Hij giet (...) daadwerkelijk zijn zegen uit op degenen die getrouw 
zijn en zijn geboden onderhouden. (...) Deze zegeningen kunnen van 
financiële of wereldse aard zijn, of zij kunnen bestaan uit geestelijke gaven 
en kracht, gemoedsrust en troost voortbrengen. (...) De Heer zal Zich aan 
zijn beloften houden.' (Henry D. Taylor, Conference Report, april 1974, 
blz. 158; of Ensign, mei 1974, blz. 108.) 

• Waarom is het belangrijk om zowel onze geestelijke als onze wereldse 
zegeningen te herkennen? 

• Hoe zijn u en uw gezin door het betalen van tiende gezegend? 

Wat zijn offergaven? 

• Laat visueel hulpmiddel 6-b zien: 'Hoe het tiendegeld wordt besteed.' 

• Laat de aangewezen zuster in het kort iets vertellen over offergaven en 
hoe die besteed worden, zoals uitgelegd in Evangeliebeginselen, hoofd-
stuk 32, 'Tiende en offeranden.') 

Ouderling Boyd K. Packer heeft eens over twee zendelingen verteld die 
tegen hun gemeentepresident zeiden dat een gezin dat zij in het evange-
lie aan het onderwijzen waren, plotseling had besloten zich niet te laten 
dopen. 
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Tiende 

Het tiendegeld wordt besteed aan de bouw van 
tempels 

Het tiendegeld wordt besteed aan bestuurlijke en 
administratieve kosten 

Het tiendegeld wordt besteed aan zendings-
gebieden 

Het tiendegeld wordt besteed aan de bouw van 
kerken en scholen 

6-b: Hoe het tiendegeld wordt besteed 
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'Toen de vader over de tiende hoorde, had hij alle verdere afspraken met 
de zendelingen afgezegd. (...) 

'Enkele dagen daarna overreedde de gemeentepresident de zendelingen 
om samen met hem dat gezin nog een keer te bezoeken. 

'"Ik begrijp," zei hij tegen de vader, "dat u hebt besloten geen lid van de 
kerk te worden." 

'"Dat klopt", was zijn antwoord. 

'"Volgens de zendelingen zit de wet van tiende u dwars." 

'"Ja", zei de vader. "Ze hadden er niet met ons over gesproken; en toen 
ik erover hoorde, zei ik: 'Zoveel kun je toch niet vragen. Onze kerk heeft 
nooit zoiets gevraagd.' Wij vinden het veel te veel en worden geen lid." 

'"Hebben ze met u gesproken over de vastengaven?" vroeg hij. 

'"Nee", zei de man. "Wat is dat?" 

'"In de kerk vasten wij maandelijks. We slaan twee maaltijden over en 
geven de geldwaarde van die maaltijden aan de armen." 

'"Dat hebben ze ons niet verteld", zei de man. (...) 

'"Hebben zij u de welzijnszorg uitgelegd?" 

'"Nee", zei de vader. "Wat is dat?" 

'"Wij geloven dat wij elkaar moeten helpen. Als iemand behoeftig is, 
ziek, werkeloos of in moeilijkheden verkeert, zijn wij in staat bij te 
springen. Er zou ook van u worden verwacht dat u daar uw steentje aan 
bijdroeg." (...) 

' "Daar hebben ze niets over gezegd", zei de vader. 

'"Nou," zei de gemeentepresident, "als u al door de wet van tiende 
wordt afschrikt, bent u duidelijk niet klaar voor deze kerk. ( . . . )" 

'Toen ze weggingen, draaide hij zich om, alsof hem nog iets te binnen 
schoot. Hij zei: "Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom mensen dat 
allemaal gewillig doen? (...) Wij betalen tiende - en de rest - en vinden 
het een groot voorrecht. 

'"Als u achter de reden zou kunnen komen, zou de parel van grote 
waarde binnen uw bereik zijn. (.. .) 

'"Maar", zei de gemeentepresident, "het is uw beslissing. Ik hoop alleen 
dat u erover zult bidden." 

'Enkele dagen later kwam de man bij de gemeentepresident aan de deur. 
(...) Hij wilde een datum afspreken om zich met zijn gezin te laten 
dopen.' (Conference Report, oktober 1974, blz. 126-127; of Ensign, novem-
ber 1975, blz. 88.) 
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• Waarom is het belangrijk dat wij naast onze tiende ook offergaven 
betalen? 

Onze instelling is belangrijk 
Als wij tiende en offergaven betalen, moeten wij dat ook bereidwillig doen. 
In de Schriften staat dat wij 'niet met tegenzin of gedwongen' moeten 
geven, 'want God heeft de blijmoedige gever lief' (2 Korintiërs 9:7). 

• Hoe voelt u zich als iemand u iets met tegenzin geeft? 

Ouderling Matthew Cowley heeft eens het verhaal verteld over een oude 
Maorizuster, die de ware geest van tiende had: 

'Ik had een kleine moeder (...) ergens in Nieuw-Zeeland. Ik had haar 
ontmoet op mijn eerste zending. Ik was toen nog maar een jongen. In die 
tijd noemde zij mij haar zoon. Toen ik als president terugging, noemde 
zij mij haar vader. (...) 

'Op een keer bezocht ik het oude mensje, zoals altijd als ik in de buurt 
was. Zij was toen in de tachtig, oud en blind. Zij leefde niet in een georga-
niseerde gemeente en had geen contact met de priesterschap, behalve als 
de zendelingen haar opzochten. (...) 

'Ik ging naar haar toe en begroette haar zoals de Maori's doen. Ze zat in 
haar achtertuin bij een kampvuurtje. Ik wilde haar een hand geven (...) 
maar zij zei: "Geef mij geen hand, vader." 

'Ik zei: "O, maar dat is schone stof aan uw handen. Ik wil u graag een 
hand geven." 

'Zij zei: "Nog niet." Toen kroop zij op handen en knieën naar haar huisje. 
Bij de hoek van het huis stond een spade. Zij pakte de spade en kroop 
ermee weg in de andere richting, terwijl zij de afstand mat die ze aflegde. 
Uiteindelijk kwam ze op een bepaald punt en begon te graven. Ze stuitte 
op iets hards. Ze groef verder met haar handen en haalde er een jampot 
uit. Ze maakte de pot open, stak haar hand erin, pakte er iets uit en gaf 
het aan mij. Het was Nieuw-Zeelands geld. Omgerekend was het onge-
veer honderd euro. 

'Zij zei: "Hier is mijn tiende. Nu kan ik de priesterschap van God een 
hand geven." 

'Ik zei: "U bent niet zoveel tiende verschuldigd." 

'Zei zei: "Dat weet ik. Ik ben het nu nog niet verschuldigd, maar ik betaal 
wat vooruit, want ik weet niet wanneer de priesterschap van God weer 
deze kant uitkomt." 

'En toen boog ik mij voorover en drukte mijn neus en voorhoofd tegen de 
hare. De tranen uit mijn ogen liepen over haar wangen.' (Conference 
Report, oktober 1948, blz. 159-160.) 
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• Waarom was broeder Cowley zo ontroerd toen deze vrouw haar tiende 
en offergaven betaalde? Waarom behoren wij gewillig tiende en offer-
gaven te betalen? 

President David O. McKay heeft gezegd: 'Hij die [tiende] betaalt omdat 
hij anderen graag helpt en het rechtschapen werk wil bevorderen, 
die blijmoedig en met dankbaarheid in zijn hart geeft (...) ontvangt zijn 
beloning; want door te geven krijgt hij daadwerkelijk [zegeningen].' 
('The Tenth Part', Improvement Era, oktober 1956, blz. 701.) 

• Hoe kunt u door het betalen van tiende en offergaven uw liefde voor 
uw broeders en zusters in de kerk tonen? Hoe kunt u hierdoor uw 
liefde voor de Heer tonen? 

Besluit 
Onze hemelse Vader kent onze behoeften. Hij heeft ons dit gebod en deze 
belofte gegeven: 'Maar zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden' (Matteüs 6:33). 

Het betalen van een eerlijke tiende en offergaven is een belangrijke 
manier om onze liefde voor onze hemelse Vader te tonen en onze bereid-
willigheid om aan de opbouw van zijn koninkrijk bij te dragen. President 
Joseph F. Smith heeft gezegd: 'Door dit beginsel (tiende) zal de trouw 
van de leden van de kerk worden beproefd. Door dit beginsel zal duide-
lijk worden wie vóór en wie tegen het koninkrijk van God is.' (Gospel 
Doctrine, blz. 225.) 

Als wij eerlijk en blijmoedig tiende en offergaven betalen, tonen wij onze 
dankbaarheid voor de vele zegeningen van de Heer. 

Opdracht 
Gehoorzaam het gebod van de Heer om tiende te betalen en ontvang de 
zegeningen die in Maleachi 3:10 beloofd worden. Onderwijs uw kinderen 
door woord en daad in het beginsel van de tiende. 

Aanvullende Schriftuur 

• Matteüs 6:1-4 (geef nederig offergaven) 

• Handelingen 20:35 (beter te geven dan te ontvangen) 

• LV 119:4 (tiende voor eeuwig een vaste wet) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 32, 'Tiende en offeranden', in Evangeliebeginselen. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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EERLIJKHEID 

Het doel van deze les is ons te helpen eerlijk te zijn. 

Wij geloven eerlijk te moeten zijn 

• Zet op het bord: 'Wij geloven eerlijk te moeten zijn.' (Geloofsartikelen 1:13.) 

• Wat houdt eerlijkheid in? (Zet de antwoorden op het bord.) 

In het volgende verhaal wordt de betekenis van eerlijkheid duidelijk. 

President Ruben Dario Pacheo van de gemeente Caracas 3 (Venezuela) en 
zijn gezin hadden een groot verlangen om naar de tempel te gaan. 'Na 
veel opofferingen en geestelijke voorbereidingen had het gezin genoeg 
geld gespaard voor de reis. President Pacheo stuurde zijn dochter naar 
de bank om vijfhonderd Amerikaanse dollars te halen.' [Hij vertelde:] 
'Mijn vrouw nam de envelop [waarin de dollars zaten] en legde die weg 
zonder het geld te tellen. De avond voor ons vertrek vroeg ik om het geld 
en merkte ik dat de envelop buitengewoon zwaar was. Wij telden het 
geld na. Zij hadden ons 4.065 dollar gegeven. Ik stond versteld. (...) Het 
ontvangstbewijs van de bank gaf aan dat er slechts vijfhonderd dollar 
gekocht was. Dat betekende dat de bank zich voor ongeveer 3.500 dollar 
in ons voordeel had vergist! 

'Enkele vrienden die geen lid van de kerk waren en die avond bij ons op 
bezoek waren, probeerden ons over te halen het geld te gebruiken om 
echt van onze reis naar de Verenigde Staten te genieten. (...) Ikzelf had 
nog nooit in mijn leven zoveel geld gezien. Maar ik zei zeer beslist: "Wij 
kunnen dit geld niet houden, want het is niet van ons. Het doel van onze 
reis naar de tempel is om verbonden met de Heer te sluiten. Wat heeft dat 
voor zin als wij oneerlijk zijn?" 

'Wij brachten het geld terug naar de bank; zij hadden het tekort gemerkt, 
maar hadden niet na kunnen gaan aan wie het uitbetaald was. Enkele 
bankbedienden vroegen mij die dag: "Waarom hebt u dat gedaan? Nie-
mand wist dat u het geld had." Mijn enige antwoord was: "Omdat ik 
mormoon ben.'" (Mario G. Echeverri, 'Venezuela', Ensign, februari 1977, 
blz. 30.) 
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• Hoe toonde president Pacheo zijn eerlijkheid door wat hij over het slui-
ten van verbonden met de Heer zei? Hoe toonde hij zijn eerlijkheid 
door wat hij deed? Hoe bleek uit de woorden en daden van president 
Pacheo dat hij eerlijk was in zijn gedachten en in zijn relatie tot de 
Heer?' 

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 

'Wat een zeldzaam kleinood, wat een kostbaar juweel is de man of vrouw 
in wie geen list, bedrog of onwaarheid schuilt! ( . . .) 

'( . . .) Waar eerlijkheid is, zullen de andere deugden volgen.' (Conference 
Report, april 1976, blz. 93; of Ensign, mei 1976, blz. 62.) 

• Lees en bespreek Exodus 20:15-16; LV 42:20-21. 

De Heer heeft ons geboden eerlijk te zijn in ons persoonlijk leven en 
in onze omgang met anderen: 'En laat een ieder oprecht handelen' 
(LV 51:9). 

Oneerlijkheid is een van Satans hulpmiddelen 
Satan probeert ons over te halen om ongehoorzaam te zijn aan ieder ge-
bod dat onze hemelse Vader ons geeft. In de Schriften staat: 'En hij werd 
Satan, ja, de duivel, de vader van alle leugens, om de mensen te mislei-
den en te verblinden, en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil' 
(Mozes 4:4). President Kimball heeft veel manieren genoemd waarop wij 
oneerlijk kunnen zijn: 

'Er zijn mensen die huizen, banken en bedrijven beroven; werkgevers die 
het in hen gestelde vertrouwen schenden en werknemers die (. . .) geld 
verduisteren. (...) Er zijn mensen die handtassen van vrouwen stelen, 
geld uit parkeermeters roven, belasting ontduiken en verkeerde informa-
tie geven over de producten die zij verkopen of er verkeerde etiketten op 
plakken. (. . .) 

'Sommige mensen lenen meer dan zij kunnen terugbetalen. (.. .) Anderen 
doen beloften en sluiten plechtige verbonden die ze negeren. Er zijn men-
sen die handdoeken uit motels meenemen en anderen die te veel betaald 
wisselgeld houden. Er zijn mensen die succes hebben in zaken door 
oneerlijke praktijken en door misbruik te maken van anderen. Dan is er 
het echte gappen en stelen. (...) 

'Mensen scheppen op over overtredingen in het verkeer, en over slimmer 
zijn dan de politie en over het overschrijden van internationale grenzen 
met verborgen goederen zonder invoerrechten te betalen. (...) 

'En er zijn mensen die te veel berekenen, verkeerd afwegen of te weinig 
betalen.' (Faith Precedes the Miracle, blz. 234-235.) 

• Wat zijn andere veel voorkomende oneerlijke praktijken? 

• Waarom wil Satan dat wij oneerlijk zijn? 
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• Tot welke andere zonden kan oneerlijkheid leiden? 

Oneerlijkheid begint met kleine dingen 
Een eerlijk mens wordt niet opeens oneerlijk. Oneerlijkheid begint met 
kleine dingen die geleidelijk alle aspecten van ons leven binnendringen. 
Oneerlijke gedachten, angst, afgunst, zelfzucht, anderen bedriegen of 
zwijgen als wij de waarheid moeten spreken, zijn vormen van oneerlijk-
heid die ons wegleiden van onze hemelse Vader. 

In de beginperiode van de kerk was de vrouw van Thomas B. Marsh 
oneerlijk, waardoor de familie Marsh afviel en geëxcommuniceerd werd. 
Ouderling Marsh was op dat moment president van het Quorum der 
Twaalf. 

Toen de heiligen in Far West (Missouri) woonden, kwamen de vrouw van 
broeder Marsh en zuster Harris overeen dat zij melk zouden uitwisselen 
om zodoende een grotere kaas te kunnen maken dan zij afzonderlijk zou-
den kunnen doen. Om de beurt zouden zij elkaar de laatste melk van 
iedere koe geven en de melk die zij over hadden. Zuster Harris hield zich 
aan de afspraak, maar zuster Marsh hield ongeveer een halve liter van de 
laatste melk van iedere koe. Toen dit bekend werd, werd de zaak aan de 
leraren van de wijk voorgelegd en die gaven zuster Harris gelijk. 

Broeder Marsh ondersteunde echter het gedrag van zijn vrouw. Zij wer-
den verbitterd en keerden zich uiteindelijk tegen de kerk. Al snel verlo-
ren zij hun lidmaatschap door die verbittering, die door een oneerlijke 
daad was ontstaan.' (Doctrine and Covenants Commentary, blz. 167.) 

• Waarom moeten wij eerlijk zijn in kleine dingen? Waarom mogen wij 
geen oneerlijke daden steunen? 

We kunnen eerlijkheid leren 
Toen wij werden geboren, hadden we geen kennis van goed of kwaad. 
Om ons goede beslissingen te leren nemen en ons te leiden, hebben wij 
allemaal het licht van Christus gekregen. Als we ons door de Heer naar 
de waarheid laten leiden, zullen we eerlijkheid leren. 

Onze kerkleiders vestigen de aandacht op oneerlijke praktijken zodat wij 
oneerlijkheid zullen herkennen en vermijden. Zij moedigen ons aan eer-
lijk te zijn en onze kinderen eerlijk te leren zijn. President N. Tanner heeft 
gezegd: 

'Deze opleiding in eerlijkheid begint thuis. We hebben allemaal bezittin-
gen die alleen van ons zijn. Wij behoren zaken als speelgoed, spelletjes en 
behulpzaamheid met elkaar te delen. Wij hebben geld, sieraden of kle-
ding die persoonlijk eigendom zijn, en die we niet zonder de toestem-
ming van de eigenaar mogen gebruiken. Een kind dat thuis eerlijkheid 
heeft geleerd, is niet geneigd dit principe buitenshuis te schenden. (.. .) 
Gebrek aan een dergelijke opleiding koestert gebrek aan respect voor de 
rechten en eigendommen van anderen. 
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Als een kind opgroeit en voor geld begint te werken (...) [moet hem ge-
leerd worden] eerlijk te zijn en eerlijk te werken voor het geld dat hij ont-
vangt.' (Conference Report, april 1978, blz. 64; of Ensign, mei 1978, blz. 44.) 

• Waarom is het zo belangrijk om eerlijk te zijn op ons werk? 

• Hoe kunnen onze kinderen eerlijker worden als we ze leren dat ze het 
eigendom van anderen niet zonder toestemming mogen nemen of 
gebruiken? 

Over zijn verlangen om zijn kleinkinderen eerlijkheid te leren heeft presi-
dent Kimball ooit gezegd: 

'Ik hoop dat u mijn geliefde kleinkinderen eerlijkheid zult leren. Er is 
zoveel bedrog, diefstal en oneerlijkheid. Om integriteit wordt gelachen en 
oneerlijkheid wordt in het gezin en in de samenleving bevorderd. Om 
kleine oneerlijke streken wordt gelachen. Het kleine kind is dikwijls slim 
genoeg om te bedriegen en misbruik te maken van zijn schattigheid. Het 
kind wordt dikwijls niet gestraft voor kleine diefstallen. Een ouder die 
liegt over de leeftijd van het kind om een lagere prijs voor voorstellingen, 
vliegtuig, trein of bus te betalen, leert het kind op krachtige wijze oneer-
lijkheid. Het zal deze lessen nooit vergeten. Sommige ouders laten het 
kind de wet overtreden met vuurwerk, vuurwapens of door vissen en 
jagen zonder vergunning. Zij laten kinderen autorijden zonder rijbewijs 
of laten ze een valse leeftijd opgeven. Zij die zonder toestemming kleine 
dingen pakken, zoals vruchten uit de tuin van de buren, een pen van een 
bureau, een pakje kauwgom van de plank, leren allen zwijgend dat 
kleine diefstallen en oneerlijkheid niet zo erg zijn. Het spieken tijdens 
schoolexamens heeft volgens het onderwijzend personeel een verontrus-
tend niveau bereikt. 

'Wij moeten misschien tegen een sterke stroom in zwemmen, maar we 
moeten onze kinderen leren dat een zonde een zonde is. (. . .) 

'Ik spreek mijn bezorgdheid uit over de toenemende noodzaak om onze 
jeugd te sterken.' ('What I Hope You Will Teach My Grandchildren and 
All Others of the Youth of Zion', [toespraak voor personeel van seminarie 
en instituut op de Brigham Young Universiteit, 11 juli 1966], blz. 2.) 

Het is belangrijk dat wij erkennen dat kleine diefstallen, leugens of 
bedrog niet genegeerd mogen worden. We mogen bedrog en wetsover-
tredingen niet lichtvaardig opvatten of erom lachen. 

• Hoe kunt u thuis eerlijk gedrag aanmoedigen? Waarom moeten we 
door ons voorbeeld eerlijkheid bijbrengen? 

Wij worden gezegend als wij eerlijk zijn 
Wij worden misschien niet altijd onmiddellijk beloond voor onze eerlijk-
heid. Ons karakter kan erdoor op de proef worden gesteld, wij kunnen er 
vrienden door kwijtraken en we kunnen erom uitgelachen worden. Maar 
eerlijkheid brengt gemoedsrust, een rein geweten en vreugde. 
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In een brief aan een vriendin heeft een jonge vrouw beschreven hoe zij 
zich voelde toen zij in de verleiding kwam om oneerlijk te zijn: 

'Beste Sue, 

'Het spijt mij dat je boos werd gisteren. Je vriendschap betekent veel voor 
mij. Maar ik moest doen wat ik gedaan heb. Ik hoop dat je het kunt be-
grijpen. Toen je mij uitdaagde om die armband van de toonbank te nemen, 
zei je dat het gemakkelijk zou zijn. Niemand lette op ons, of werkte zelfs 
maar in de omgeving. Door je argument dat je nog nooit gepakt was, leek 
het ook minder angstaanjagend. Maar ik wist dat als ik die armband zou 
stelen, of ik gepakt werd of niet, ik nooit zou kunnen vergeten dat ik 
oneerlijk was geweest. Ik zou die armband nooit kunnen dragen. Er zou 
altijd een droevige herinnering aan verbonden zijn. 

Toen je wegliep en zei dat je geen tijd wilde verknoeien met iemand 
waar je geen plezier mee kon beleven, deed dat mij verdriet. Dat doet het 
nog steeds. Maar ik neem aan dat ik er gewoon mee zal moeten leven. Ik 
denk echter dat ik gemakkelijker met dat gevoel kan leven, dan met het 
gevoel dat ik nooit meer zonder schuldgevoelens naar die winkel kan 
gaan, dat ik mijn ouders of mijn bisschop niet kan aankijken of dat ik zelf 
altijd weet wat ik gedaan heb.' ('Look Unto Me in Every Thought', blz. 58.) 

• Wat offerde deze jonge vrouw op om eerlijk te blijven? Wat voor voor-
delen zaten er voor deze jonge vrouw aan verbonden? 

• Waarom is het belangrijk dat wij inzien wat de voordelen op de lange 
termijn zijn? 

Ouderling Howard W. Hunter heeft het volgende over de voordelen van 
eerlijkheid gezegd: 

'Er is een bepaalde vreugde die wij ontvangen als wij eerlijk zijn. (. . .) 
Dan kunnen we het gezelschap van de Meester en de Heilige Geest 
hebben. (.. .) 

Wij moeten eerlijk zijn tegenover onszelf, tegenover God en tegenover 
onze medemensen.' ('Basic Concepts of Honesty', New Era, februari 1978, 
blz. 5.) 

• Welke voordelen van eerlijkheid worden door ouderling Hunter 
genoemd? 

• Hoe kan de Heilige Geest u eerlijk helpen zijn? 

• Wat houdt het in om eerlijk tegenover God te zijn? 

Besluit 

Eerlijkheid is een fundamenteel beginsel van het evangelie en een gebod 
van God. Om dit gebod te onderhouden, is het belangrijk dat wij oneer-
lijkheid herkennen en vermijden. We moeten eerlijkheid oefenen in onze 
gedachten, gesprekken en daden. Door eerlijkheid te betrachten in ons 
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gezin, ten opzichte van andere leden en ten opzichte van onze naasten, 
leren wij onze kinderen eerlijkheid. Als wij eerlijk zijn, worden wij geze-
gend met een rein geweten, gemoedsrust, een gevoel van eigenwaarde 
en het gezelschap van de Heilige Geest. 

Opdracht 
Analyseer in de komende week uw gedachten, woorden en daden om na 
te gaan of u volledig eerlijk bent. Vraag de hulp van de Heer om oneer-
lijkheid uit uw leven te bannen. Zoek naar manieren om uw kinderen dit 
rechtschapen beginsel bij te brengen. Wees zelf een voorbeeld van eerlijk-
heid in woord en daad. (Zie Filippenzen 4: 8-9.) 

Aanvullende Schriftuur 

• Romeinen 13:12-13 (eerlijk zijn) 

• Hebreeën 13:18 (de rechte weg gaan) 

• LV 97:8 (wie een eerlijk hart heeft, is aanvaardbaar in de ogen van 
de Heer) 

• LV 136:25-26 (teruggeven wat geleend en verloren is) 

• Geloofsartikelen 1:13 (wij geloven eerlijk te moeten zijn) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 31/Eerlijkheid', in Evangeliebeginselen. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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VERGEVING 

Het doel van deze les is ons te sterken in ons voornemen onszelf en 
anderen te vergeven. 

Activiteit: Wie ben ik? 
Doe de activiteit 'Wie ben ik'. Laat iemand de onderstaande biografieën 
voorlezen zonder de teksten te noemen. Laat niemand de identiteit 
van de beschreven personen bekendmaken totdat de vraag 'Wie ben ik?' 
gesteld wordt. Zodra een zuster denkt dat zij de identiteit van de be-
schreven persoon weet, mag zij haar hand opsteken. De lezer moet echter 
doorgaan totdat de hele biografie is voorgelezen, of alle handen zijn 
opgestoken. 

Biografie 1 
1. Ik werd vals beschuldigd en in de gevangenis gezet. 

(Zie Genesis 39:11-20.) 

2. Later werd ik vrijgelaten en kreeg ik een hoge positie in een vreemd 
land. (Zie Genesis 41:37-43.) 

3. Jarenlang leefde ik gescheiden van mijn vader en mijn familie. 
(Zie Genesis 41-44.) 

4. Ik legde de dromen uit van een schenker, een bakker en een koning. 
(Zie Genesis 40-41.) 

5. Door een hongersnood verliet mijn familie hun vaderland en kwam 
naar het land waar ik woonde. Ik was in staat ze te helpen. 
(Zie Genesis 45-46.) 

6. Toen ik nog jong was, gaf mijn vader mij een prachtig gewaad. 
(Zie Genesis 37:3.) 

7. Hoewel mijn broers mij als slaaf verkocht hadden, vergaf ik hen en 
hadden wij een vreugdevol weerzien in Egypte, waar wij jarenlang 
gelukkig leefden. (Zie Genesis 45-46.) 

8. Wie ben ik? 

Antwoord: Jozef, de zoon van Jakob, die naar Egypte verkocht werd. 
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• Laat visueel hulpmiddel 8-a zien: 'De hereniging van Jozef en zijn 
broers'. Waarom was het weerzien van Jozef en zijn broers vreugdevol 
en konden zij jarenlang in vrede samenleven? 

Biografie 2 
1. Ik was de jongste van twee zoons. (Zie Lucas 15:11-12.) 

2. Ik reisde naar een ver land en verkwistte daar de erfenis die mijn 
vader mij gegeven had. (Zie Lucas 15:13.) 

3. Toen er hongersnood in het land kwam, leed ik gebrek. 
(Zie Lucas 15:14.) 

4. Om aan voedsel te komen ging ik als varkenshoeder werken. 
(Zie Lucas 15:15.) 

5. Ik herinnerde mij dat mijn vader zijn dienstknechten goed te eten gaf, 
en ik besloot daarom naar huis te gaan en mijn vader te vragen mij als 
dienstknecht aan te nemen. (Zie Lucas 15:17-19.) 

6. Toen mijn vader mij aan zag komen, liep hij mij tegemoet, kuste mij, 
en gaf mij zijn beste gewaad, een ring en schoenen en organiseerde hij 
een feest om mijn thuiskomst te vieren. (Zie Lucas 15:20-24.) 

7. Wie ben ik? 

Antwoord: De verloren zoon. 

• Laat visueel hulpmiddel 8-b zien: 'De terugkeer van de verloren zoon'. 
Waardoor werd deze blijde hereniging mogelijk gemaakt? 

Deze twee verhalen uit de Bijbel tonen aan wat er gebeuren kan als 
gezinsleden elkaar vergeven. 

• Wat is vergeving? Hoe beschrijven de verhalen van Jozef en de 
verloren zoon het beginsel van vergeving? 

Als wij vergeven, tonen wij christelijke liefde 
Jezus Christus heeft ons het volmaakte voorbeeld gegeven hoe we men-
sen die ons kwaad doen moeten vergeven. Broeder Robert L. Simpson 
heeft het volgende over het voorbeeld van de Heiland gezegd: 

'Uit de bijbelse geschiedenis blijkt dat geen menselijk wezen ooit de ver-
nedering, pijn en het lijden heeft moeten ondergaan die de Verlosser van 
de wereld tijdens de laatste uren van zijn sterfelijk leven moest ervaren. 

'(. . .) Daar hing Hij, zijn lichaam geschonden en bloedend, nog steeds 
gehoond door zijn vijanden. En te midden van dit alles smeekte Jezus 
rustig en eerbiedig: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen' (Lucas 23:34). ('Forgiveness', Improvement Era, december 1966, 
blz. 1148.) 

Wij behoren op dezelfde manier als Jezus te vergeven. 
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8-a: De hereniging van Jozef en zijn broers. 
© Providence Lithograph Co. 
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8-b: De terugkeer van de verloren zoon 
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April Aaron was een jonge vrouw in de kerk die het voorbeeld van de 
Heiland volgde. Op weg naar een dansavond van de kerk in San Fran-
cisco (Californië) werd April aangevallen door een man die haar ernstig 
met een mes verwondde toen hij haar tas probeerde te stelen. Door 
de aanval verloor zij haar rechteroog en kreeg zij diepe wonden in haar 
rechterbeen en linkerarm. En wat antwoordde April toen haar gevraagd 
werd wat zij van haar aanvaller dacht? 

'Hij moet wel ziek zijn, zou ik denken, iemand die zoiets doet is toch niet 
normaal meer. Wij moeten medelijden met hem hebben. (.. .) 

"'Ik wou dat iemand iets voor hem kon doen, hem kon helpen. Hij heeft 
hulp nodig. Wie weet waarom een mens zoiets doet. Als ze hem niet 
vinden, zal hij het vermoedelijk weer doen."' (Aangehaald door Spencer 
W. Kimball in The Miracle of Forgiveness, blz. 294.) 

• Hoe toonde April christelijke liefde voor haar aanvaller? 

Jens Christian Johansen, die in Denemarken lid van de kerk werd, was 
ook iemand die in staat was op christelijke wijze te vergeven. In zijn 
persoonlijk verslag schreef hij: 'Toen ik aan het hooien was en mijn werk 
deed, heb ik twaalf balen hooi over de omheining op het land van mijn 
buren gezet, omdat zij geen hooi voor het paard en de koeien hadden, en 
ik had gemerkt dat er de vorige nacht wat hooi van ons land was ver-
dwenen. (...) Ik geef ze liever wat hooi dan dat zij het stelen.' (Aangehaald 
door Rex D. Pinegar in 'Grandfather Johansen's Example', New Era, 
september 1977, blz. 4.) 

• Hoe toonde broeder Johansen dat hij zijn buren de diefstal van het hooi 
had vergeven? 

Als wij kunnen vergeven zoals April en broeder Johansen, hebben wij 
anderen lief zoals Christus liefhad. 

• Laat een poster met de volgende woorden zien of zet ze op het bord: 
'Ik vind dat vergeving de hoogste vorm van liefde voor God en onze medemens 
is.' (Marion D. Hanks, 'Even as Christ Forgave', New Era, juni 1974, 
blz. 4.) Lees de uitspraak voor. 

Wij behoren iedereen te vergeven 
Wij zeggen of doen vaak dingen waardoor we pijn of leed veroorzaken. 
Anderen zeggen of doen vaak dingen die ons beledigen. Om ons met 
dergelijke problemen te helpen heeft Jezus Christus de volgende raad 
gegeven: 

'Daarom zeg ik tot u, dat gij elkander dient te vergeven; want hij, die zijn 
broeder zijn overtredingen niet vergeeft, staat veroordeeld voor de Here, 
want in hem verblijft groter zonde. 

Ik, de Here, zal vergeven, wie Ik wil vergeven, maar het is van u vereist alle 
mensen te vergeven' (LV 64:9-10; cursivering toegevoegd). 
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• Wat wordt er met 'alle mensen' bedoeld? 

• Wie is onze broeder? (Zie LV 64:9; 76:23-24.) Wat zal er gebeuren als 
wij de mensen die ons kwaad hebben gedaan niet vergeven? Wie 
begaat de grotere zonde - degene die een ander kwaad heeft gedaan, 
of degene die weigert te vergeven? 

In het eerste deel van deze les hebben we twee verhalen besproken waar-
uit blijkt hoe problemen in het gezin door vergevensgezindheid opgelost 
werden. 

• Wat zou het gevolg zijn als man en vrouw elkaar hun tekortkomingen 
gemakkelijk zouden vergeven? Als broers en zussen elkaar zouden 
vergeven? Als ouders hun kinderen zouden vergeven? Als kinderen 
hun ouders zouden vergeven? 

• Lees Matteüs 5:44. Wie moeten wij volgens deze tekst vergeven? 

• Wat zou het gevolg zijn als wij onze naasten gemakkelijk konden 
vergeven? Onze vrienden? Andere leden van de kerk? 

Jezus Christus verkondigde dat als wij gekrenkt zijn, wij niet mogen 
wachten tot de zondaar ons om vergeving komt vragen. Wij behoren 
hem op te zoeken en ons met hem te verzoenen. (Zie Matteüs 5:23-24.) 
Onze hemelse Vader zal onze zonden alleen vergeven als ons hart vrij 
is van haat, bitterheid en kwade gevoelens jegens anderen. (Zie Matteüs 
6:14-15.) 

• Laat een zuster Matteüs 18:21-22 voorlezen. Wat is een andere manier 
om 'zeventig maal zevenmaal' te zeggen? 

Iedereen vergeven, houdt in dat we ook onszelf moeten vergeven. Als 
wij een fout maken, moeten wij ons bekeren en er niet meer aan denken. 
Het is soms gemakkelijker om anderen te vergeven dan onszelf, maar 
'alle mensen' vergeven, houdt in dat we ook onszelf vergeven. 

• Waarom vinden wij het soms moeilijk om onszelf te vergeven? 
Waarom is het belangrijk dat wij onszelf vergeven? 

Wij behoren te vergeven om vooruitgang te maken 
Ouderling Boyd K. Packer heeft ooit het volgende verhaal verteld: 

'Jaren geleden leerde ik een les van een man die ik erg bewonderde. Ik 
had nog nooit zo'n heilig mens ontmoet. Hij was evenwichtig en rustig, 
en had een grote geestelijke kracht waar velen zich op verlieten. 

'Hij wist precies hoe hij lijdende mensen moest helpen. Ik was er vaak bij 
als hij een zegen gaf aan zieken of mensen die op andere wijze beproefd 
werden. 

'Zijn leven was een leven vol dienstbaarheid, zowel in de kerk als in de 
maatschappij. (...) 
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'Toen we een keer alleen waren en de sfeer goed was, leerde hij mij uit 
eigen ervaring een levensles. Ik dacht dat ik hem kende, maar hij vertelde 
mij dingen die ik nooit had verwacht. 

'Hij trouwde met een lieve jonge vrouw en alles in zijn leven ging goed. 
Hij had een goede baan, met een zonnige toekomst. Zij hielden erg veel 
van elkaar en verwachtten hun eerste kindje. 

'In de nacht dat de baby geboren zou worden traden er complicaties op. 
De enige arts bevond zich ergens ver weg bij een patiënt. Zij konden hem 
niet bereiken. Na vele uren barensnood werd de toestand van de aan-
staande moeder wanhopig. 

'Eindelijk arriveerde de arts. Hij overzag de situatie, greep snel in en 
spoedig was alles in orde. De baby werd geboren en het leek alsof de 
crisis voorbij was. 

'Enkele dagen later stierf de moeder aan de infectie die de arts die nacht 
in dat andere huis had behandeld. 

'De wereld van mijn vriend stortte in. Niets was nu goed; alles was fout. 
Zijn vrouw, zijn liefste, was overleden. Hij kon niet voor de kleine baby 
zorgen en tegelijkertijd zijn werk doen. 

'Naarmate de weken voorbijgingen, knaagde zijn verdriet steeds verder. 
"Die arts zou niet mogen praktiseren", zei hij vaak. "Hij heeft die infectie 
op mijn vrouw overgebracht; als hij voorzichtig was geweest, zou zij nu 
nog leven." Hij dacht nog nauwelijks aan iets anders, en hij werd drei-
gend in zijn verbittering. Op een avond werd er aangebeld. Een kleine 
jongen zei eenvoudig: "Mijn vader wil dat u naar hem toekomt. Hij wil 
met u praten." 

'De "vader" was de ringpresident. Een verdrietige jongeman met een 
gebroken hart ging naar zijn geestelijk leider toe. Deze geestelijke herder 
had zijn kudde in de gaten gehouden en had hem iets te vertellen. 

'De raad van deze wijze dienstknecht was eenvoudig: "John, laat het met 
rust. Er is niets dat je kunt doen om haar terug te krijgen. Je maakt het 
alleen maar erger. John, laat het met rust." 

'Mijn vriend vertelde dat dit zijn grote beproeving was, zijn Getsemane. 

'Hoe kon hij het met rust laten? Hij eiste rechtvaardigheid! Er was een 
vreselijke fout begaan en iemand moest ervoor betalen. 

'Hij worstelde in grote zielenstrijd om zichzelf onder controle te krijgen. 
Dat lukte niet meteen. Uiteindelijk besloot hij dat hij ondanks alles 
gehoorzaam moest zijn. (.. .) 

'Hij besloot de raad van die wijze geestelijk leider op te volgen. Hij zou 
het met rust laten. 

'Toen vertelde hij: "Ik was al een oud man voordat ik het uiteindelijk 
begreep. Toen pas kon ik de arme plattelandsdokter zien - overwerkt, 
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onderbetaald, van patiënt naar patiënt rennend, met weinig goede medi-
cijnen, geen ziekenhuis, slechts enkele instrumenten. Hij vocht om levens 
te redden en was daar meestal succesvol in. 

'"Hij was in een kritieke situatie binnengekomen, toen twee levens op het 
spel stonden, en hij had zonder aarzelen gehandeld. 

'"Ik was al een oude man", herhaalde hij, "toen ik het eindelijk begreep. 
Ik had mijn leven en dat van anderen kapot kunnen maken." 

'Vele malen had hij de Heer op zijn knieën gedankt voor een wijs geeste-
lijk leider die hem gewoon had aangeraden: "John, laat het met rust." 

'En dat is mijn advies aan u. Als u te kampen hebt met etterende zweren, 
wrok, verbittering, teleurstelling of jaloezie, beheers uzelf dan. U bent 
misschien niet in staat om de dingen van anderen te beheersen, maar 
hier, in uzelf, kunt u wel alles onder controle houden. 

'Daarom zeg ik: "John, laat het met rust. Mary, laat het met rust."' 
(Conference Report, oktober 1977, blz. 90-91; of Ensign, november 1977, 
blz. 60.) 

• Waarom noemde John het vergeven van de arts zijn 'Getsemane'? 
Wanneer begon John vooruitgang te maken? Wat voor eigenschappen 
ontwikkelde John omdat hij vergaf? 

Ouderling Sterling W. Sill heeft het volgende verhaal verteld over een 
vrouw die zichzelf niet kon vergeven: 

'Enige tijd geleden sprak ik met een vrouw van 53 jaar die een zedelijke 
overtreding had begaan toen zij achttien jaar was. Zij begreep dat haar 
zonde heel ernstig was, maar omdat zij zich al duizendmaal bekeerd had, 
kunnen wij erop rekenen dat de Heer haar vergeven had. Maar zij had 
zichzelf niet vergeven. Omdat zij zich onrein en minderwaardig voelde, 
trok zij zich terug van haar vrienden, weigerde ze te trouwen en werd ze 
een soort sociale en geestelijke kluizenaar. Vijfendertig jaar lang plaagde 
zij zichzelf met bittere verwijten en beschuldigingen. Door terug te blij-
ven kijken op haar zonde is zij iemand geworden die veel lager staat dan 
de fijne persoonlijkheid die God van haar verwacht. Haar zonde op acht-
tienjarige leeftijd was heel ernstig. Maar 35 jaar lang heeft zij aan haar 
zonde toegevoegd door het waardevolste in de wereld, een goed men-
senleven, te verkwisten.' (What Doth It Profit, blz. 183.) 

Als wij aan onze mislukkingen en fouten blijven denken, boze gedachten 
ten opzichte van anderen blijven koesteren, en weigeren onszelf of ande-
ren te vergeven, verspillen we tijd en energie. Dan bereiken we niets en 
verhinderen we onze geestelijke vooruitgang. 

Besluit 
Het is niet gemakkelijk om onszelf en anderen te vergeven. Het is mis-
schien een van de grootste beproevingen waarmee wij in ons leven 
geconfronteerd worden. Als wij volledig vergeven, in ons hart en door 
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onze woorden, maken wij ons vrij om vooruitgang te maken, ons leven te 
verbeteren en gelukkig te zijn. Dan kunnen we de Heer om vergeving 
van onze zonden vragen. Hij heeft gezegd dat als Hij onze zonden ver-
geeft, Hij ze niet meer gedenkt. (Zie LV 58:42.) Het kwaad van anderen 
uit onze gedachten en ons hart bannen en er niet meer aan denken, is een 
belangrijk onderdeel van vergeving. Als wij boze gedachten over ande-
ren vergeten, zullen wij gemoedsrust in ons leven krijgen. Dan zullen we 
naar de leiding van de Heilige Geest streven en ons erop voorbereiden. 
Dan zullen we kritiek aanvaarden en gebruiken om ons te verbeteren. 
Dan zullen we vooruitgang maken op ons pad naar de verhoging in het 
koninkrijk van onze hemelse Vader. 

Anderen zullen ons nog kwaad doen, maar wij mogen ons leven daar 
niet door laten vernietigen. Als wij een vergevensgezind hart hebben, 
kunnen wij overtredingen over het hoofd zien en vergeten. Eenieder van 
ons behoort ernaar te streven oprecht te bidden: 'Vergeef ons (...), gelijk 
ook wij [anderen] vergeven' (Matteüs 6:12). 

Opdracht 
Ga eens na of u wrok tegen iemand koestert. Als dat zo is, wat kunt u 
dan doen om die te overwinnen? Vraag uw hemelse Vader om een ver-
gevensgezind hart. 

Aanvullende Schriftuur 

• Mosiah 26:30-31 (elkaar vergeven) 

• LV 42:88-89 (de manier waarop de kerk met overtredingen omgaat) 

• LV 82:1 (als wij vergeven, vergeeft de Heer ons) 

• LV 98:39-48 (hoe vaak wij moeten vergeven) 

Aanwijzingen voor de lerares 

Alvorens de les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 19, 'Bekering', in Evangeliebeginselen. 

2. Bereid u voor om de activiteit aan het begin van de les te doen. 

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

4. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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REINE GEDACHTEN 

Het is het doel van deze les om onze rechtschapenheid te vergroten door 
onze gedachten te beheersen. 

Onze gedachten worden beïnvloed door de wereld om ons heen 
Ouderling J. Thomas Fyans heeft het volgende over gedachten gezegd: 

'De Amazone is niet alleen de grootste rivier in de wereld, maar zelfs 
vele zijrivieren zijn groot. (...) 

'Een interessant kenmerk van deze rivieren is hun verschillende kleur. 
De Madeira wordt bijvoorbeeld een witte rivier genoemd omdat het 
water fijne kleideeltjes met zich meevoert. De zwarte kleur van de Rio 
Negro wordt veroorzaakt door het rottend organisch materiaal uit de 
wouden waar zij door stroomt. Weer andere rivieren vloeien over wit 
zand en lijken dikwijls smaragdgroen of blauwgroen. (...) 

'Net zoals deze rivieren gekleurd worden door de stoffen die zij met zich 
mee voeren, wordt de stroom van onze gedachten gekleurd door het 
materiaal waar ze doorheen vloeit. ( . . .) 

'Sommige rivieren zijn sloom en kronkelen zich door lage plaatsen. Hun 
water is vuil en vol afval. 

'Andere rivieren stromen van hoge plaatsen naar beneden. (...) Hun 
stroom is sterk. Daarom leveren zij de elektriciteit die wij nodig hebben 
en varen er grote schepen op.' (Conference Report, conferentie van het 
gebied Buenos Aires (Argentinië), 1975, blz. 28-29.) 

• Laat de zusters over de volgende vragen nadenken: Waar loopt de 
stroom van onze gedachten? Wat vult en kleurt onze gedachten? 

• Zet twee glazen en een kan water op tafel. Doe wat aarde in een van de 
glazen. Laat een zuster een glas uitkiezen en een glas water voor zich-
zelf inschenken. Vraag haar waarom zij het ene glas en niet het andere 
koos. 

Wij doen ons drinkwater niet in een vuil glas omdat wij geen vuil water 
willen drinken. Waarom zouden wij onze geest dan met onreine ideeën 
of gedachten in aanraking brengen? 
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In de Schriften noemt de Heer zijn dienstknechten soms vaten. 
(Zie Moroni 7:31.) 

• Waarom mogen wij niet verwachten dat de Geest van de Heer in een 
onrein vat zal wonen? Waarom kunnen zuivere gedachten niet in een 
geest vol onreine gedachten vertoeven? 

De wereld is vol satanische invloeden. Wij worden blootgesteld aan sug-
gestief materiaal in toneelstukken, advertenties, muziek, films, tijdschrif-
ten en op de televisie. Misdaad, geweld, perversie, godslasterlijke taal, 
pornografie en sensuele muziek worden uitgebeeld als aanvaardbaar en 
zelfs wenselijk. Onreine gedachten komen gemakkelijker in ons op als wij 
niet zijn voorbereid om ze te weerstaan. 

• Welke verkeerde invloeden komt u in uw leven tegen? Hoe kunt 
u uw gedachten rein houden als u door dergelijke invloeden wordt 
omringd? 

Onze gedachten beïnvloeden onze daden 
Een idee kan veel macht hebben. Eerst is er een gedachte, dan een daad; 
de daad begint in onze gedachten. Wij doen waar wij aan denken. Of wij 
nu van plan zijn goed of kwaad te doen, het plan en de daad beginnen in 
onze gedachten. 

President David O. McKay heeft eens over de volgende ervaring verteld: 

'Toen ik jaren geleden president van de Europese zending was, kwam er 
een jongeman naar mij toe die een zondige daad bekende. Hij rechtvaar-
digde zijn daad door te zeggen dat hij per ongeluk tegen sluitingstijd in 
de boekwinkel was en dat hij voor de verleiding bezweek toen de deur 
op slot gedaan was. Hij gaf de omstandigheden de schuld van zijn daad. 

'Maar ik zei: "Het waren niet de omstandigheden; het was niet de geslo-
ten deur of de verleiding. Je moet er al aan gedacht hebben voordat je die 
boekwinkel inging. Als je er nooit aan gedacht had, zou geen enkele 
omstandigheid sterk genoeg geweest zijn om jou, een zendeling, te ver-
leiden. De gedachten gaan altijd aan de daad vooraf." 

'Reine gedachten, hoge idealen, gedachten aan liefde in de juiste beteke-
nis van het woord, matigheid, hulpvaardigheid en opgewektheid zijn 
allemaal beginselen die zullen bijdragen aan de ontwikkeling van ons 
karakter. Aan onszelf denken, kwade gedachten ten opzichte van ande-
ren koesteren, mogelijkheden bedenken om aan begeerten te voldoen 
door te roken of te drinken, zullen iemand ertoe brengen dergelijke din-
gen te doen.' ('Cleanliness Is Next to Godliness', Instructor, maart 1965, 
blz. 86.) 

President McKay heeft ook gezegd: '"Vertel mij waarover u denkt als u 
niet hoeft te denken, dan zal ik u vertellen wie u bent." Heiligen der laat-
ste dagen behoren reine gedachten te koesteren en hoge idealen na te 
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streven. Als ze dat doen, zullen hun daden in overeenstemming zijn met 
die idealen.' (Instructor, maart 1965, blz. 86.) 

• Laat visueel hulpmiddel 9-a zien: 'Een vrouw die haar stoep boent'. 

De mensen in Nederland staan bekend om hun netheid. Veel vrouwen 
poetsen het koper aan de deuren, boenen de ingang van hun huis en zelfs 
het pad naar het trottoir. Dat doen zij omdat zij van mening zijn dat als 
de straat schoon is, men geen vuil of onreinheden naar binnen mee kan 
nemen. Dezelfde gedachte kan op onze geest worden toegepast. Door het 
voortdurend boenen van onze gedachten en reinigen van onze geest kun-
nen wij onze daden rein en zuiver houden. 

'Gedachten zijn de werktuigen waarmee wij ons karakter vormen, even-
als een groot beeldhouwer het ruwe marmer met zijn beitel en hamer 
bewerkt, totdat het een prachtig en volmaakt kunstwerk is. Op dezelfde 
wijze vormt iedere gedachte ons karakter en wordt ons lot en ons leven 
bepaald. Het resultaat van al onze gedachten is daarom de schepping van 
een karakter.' (George Q. Morris, The Importance of Habits, Brigham Young 
University Speeches of the Year [20 mei 1953], blz. 2.) 

• Lees van het bord Spreuken 23:7. 

Wij kunnen veel doen om onze gedachten te beheersen 
Wij hebben de macht om onze gedachten te beheersen. Wij kunnen ervoor 
kiezen geen slechte gedachten toe te laten. Ons verstand is in staat om 
even gemakkelijk wijsheid en kennis op te nemen als kwade en negatieve 
invloeden. Ouderling Boyd K. Packer heeft uitgelegd wat wij kunnen 
doen om onze gedachten in goede banen te leiden: 

'Het verstand is als een toneel - het doek is altijd open, behalve als wij 
slapen. Er wordt op dat toneel altijd een of ander stuk opgevoerd. (...) 

'Hebt u gemerkt dat zonder enige bedoeling van uw kant (. . .) een twijfel-
achtig gedachte vanuit de coulissen uw aandacht kan trekken? Deze 
slechte gedachten proberen de aandacht van iedereen af te leiden. 

'Als u ze toelaat, zullen ze alle deugdzame gedachten verdrijven. Dan 
bent u overgeleverd aan de invloed van die slechte gedachten. (...) 
Zij kunnen verbittering, jaloezie of haat opvoeren. Ze kunnen vulgair, 
immoreel en zelfs verdorven zijn. (...) 

Wat doet u op zo'n moment, als het toneel in beslag wordt genomen door 
de invloed van onreine gedachten? (.. .) 

'Als u uw gedachten kunt beheersen, kunt u gewoontes overwinnen -
zelfs verdorven, persoonlijke gewoontes. Als u ze kunt leren beheersen, 
zult u een gelukkig leven kunnen leiden. (.. .) 

'Ik wil u het volgende aanraden. Kies uit de lofzangen van de kerk een 
lievelingslofzang. (.. .) Denk goed na over de betekenis. Leer de lofzang 
uit het hoofd. Ook als u geen muziekles hebt gehad, kunt u over zo'n lied 
nadenken. 

68 



9-a: Een vrouw die haar stoep boent 

69 



Les 10 

'Gebruik deze lofzang als richtpunt voor uw gedachten. Maak er uw 
noodfrequentie van. Zodra u merkt dat die twijfelachtige toneelspelers 
uit de coulissen van uw gedachten op het toneel zijn verschenen, kunt 
u deze lofzang opzetten. (...) 

'Als de muziek begint te spelen en de woorden van de lofzang in uw 
gedachten komen, zullen de onreine gedachten vol schaamte wegsluipen. 
De lofzang zal de hele stemming op het toneel van uw verstand verande-
ren. Omdat de lofzang opbouwend en zuiver is, zullen de lage gedachten 
verdwijnen. (...) 

'Als u slechte gedachten leert uitbannen, moet u het toneel vullen met 
dingen die de moeite waard zijn. (. . .) Houd u bezig met dingen die recht-
schapen zijn.' (Teach Ye Diligently, blz. 46-47.) 

Ouderling Dean L. Larsen heeft ons aangeraden om constructief te leren 
denken: 'Om constructief te kunnen denken, is het nodig dat wij iets in 
voorraad hebben dat de moeite waard is om over na te denken, (.. .) 
enkele onderwerpen, problemen en moeilijkheden waar wij een oplos-
sing voor kunnen vinden.' ('Thoughts about Thoughts', 1976 Devotional 
Speeches of the Year [1977], blz. 120.) 

In de musical The Sound of Music stelt Maria, een gouvernante, tijdens een 
onweer de kinderen gerust die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Ze laat 
ze aan lievelingsdingen denken. Door plezierige gedachten in hen op te 
wekken, helpt zij de kinderen bij het overwinnen van hun angst. Plezie-
rige gedachten verdrijven onplezierige gedachten. 

Toen haar gevraagd werd waarom zij zo gelukkig en tevreden met haar 
werk was, antwoordde een vrouw: 'Voornamelijk omdat ik goede 
gedachten heb.' 

• Waar zou u aan kunnen denken om onreine gedachten uit te bannen? 

Wij moeten ons verstand als een voorraadschuur vol goeds behandelen. 
Dan zullen we geen ruimte voor iets anders vinden. 

We moeten naar goede gedachten in de Schriften zoeken. Zij geven vrede, 
kennis, waarschuwing, raad, geschiedenis, poëzie en dergelijke die het 
verstand verrijken. De tijdschriften van de kerk bevatten opbouwende 
artikelen en verhalen waarvan wij kunnen genieten en leren. 

Een gezond verstand is altijd actief. Wij moeten ons verstand bezighouden 
met plannen maken en denken. We moeten ons concentreren op positieve 
gedachten. Als wij door goede gedachten gemotiveerd worden, is er geen 
grens aan wat wij in dit leven en in het volgende leven kunnen bereiken. 

De Heilige Geest kan ons helpen bij het beheersen van onze gedachten. 
Als wij naar zijn influisteringen luisteren, kunnen wij onze gedachten, 
woorden en daden beheersen. Wij behoren om de hulp van de Heilige 
Geest te bidden. 

• Lees Johannes 14:26. Hoe zal de Heilige Geest ons helpen? 
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Als de Heilige Geest ons de leringen van de Heiland helpt herinneren, 
zijn wij beter in staat om onze gedachten rein te houden, zodat er geen 
plaats voor slechte gedachten is. De Heilige Geest wordt de 'Trooster' 
genoemd omdat het zijn taak is de heiligen 'vreugde, liefde, vrede 
en troost' te brengen. (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 148.) 

Als wij ons bekeren kunnen slechte gedachten ons vergeven worden. 

• Wat doet u om uw gedachten te beheersen? 

• Waarom vindt u het belangrijk om u tegen onreine gedachten te 
beschermen? 

Wij kunnen mensen met gedachten en daden die niet in overeenstem-
ming met de normen van het evangelie zijn, niet altijd vermijden. Dat 
geldt vooral voor jonge mensen. 

• Hoe kunnen wij jonge leden van de kerk helpen bij het weerstaan van 
de slechte invloeden om hen heen, zoals vulgaire taal en daden, onge-
paste tijdschriften, films en tv-programma's? 

• Hoe kunnen ouders hun kinderen het belang van reine gedachten 
bijbrengen? 

Besluit 
Onze gedachten beïnvloeden ons gedrag. In ons streven om meer op onze 
Vader in de hemel te gaan lijken, is het belangrijk dat we onze gedachten 
zuiver en rein houden. Ondanks alle kwade invloeden om ons heen, kun-
nen wij toch onze gedachten beheersen en in de juiste richting leiden. 

Wij moeten alles proberen te vermijden wat onreine gedachten bevordert. 
Wij moeten verstandig vrienden, televisieprogramma's, films, boeken en 
tijdschriften uitkiezen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij altijd gezonde 
ideeën hebben om aan te denken. Gedachten zijn als water. Zij stromen 
voortdurend en als zij niet geleid worden, kiezen zij het pad van de min-
ste weerstand, naar lagere plaatsen. Wij moeten de geboden van God 
onderhouden en naar het gezelschap van de Heilige Geest streven. Wij 
moeten dikwijls bidden en vragen of onze hemelse Vader ons wil leiden 
als wij ons best doen om onze gedachten te beheersen en rein te houden. 

• Laat iemand het volgende citaat voorlezen: 

'Zaai een gedachte, oogst een daad, 
'Zaai een daad, oogst een gewoonte, 
'Zaai een gewoonte, oogst een karakter, 
'Zaai een karakter, oogst een eeuwige bestemming.' 
(William Makepeace Thakeray, aangehaald door David O. McKay in 
Treasures of Life, blz. 418.) 

• Lees Alma 12:14. Wat staat er in deze tekst over het rein houden van 
onze gedachten? 
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Opdracht 
Streef naar het gezelschap van de Heilige Geest zodat u uw gedachten 
kunt leren beheersen. Leer een lofzang of een tekst van de kerk uit 
het hoofd, of vind een andere manier om slechte gedachten te vervangen. 
Lees de tijdschriften van de kerk en ander opbouwend materiaal dat 
beschikbaar is. Lees dagelijks in de Schriften. 

Aanvullende Schriftuur 

• Spreuken 12:5; 15:26 (rechtschapen gedachten en woorden) 

• Jakobus 1:12-27 (God verleidt ons niet tot het kwade) 

• Jakob 3:1-2 (rein van hart en een vast gemoed) 

• Mosiah 4:30; 5:13 (in gerechtigheid volharden of omkomen) 

• LV 6:16 (God kent de gedachten en voornemens van het hart) 

• LV 6:36 (directe gedachten tot God) 

• LV 121:45 (deugdzame gedachten) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Zet op het bord: 'Want zoals een man denkt in zijn hart, zo is hij' 
(Zie Spreuken 23:7). 

2. Neem twee glazen, een kan water en wat aarde mee naar de klas. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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HET KONINKRIJK 
VAN GOD OPBOUWEN 

Het is het doel van deze les om ons bij te brengen hoe wij onze tijd, talen-
ten en bezittingen kunnen gebruiken om het koninkrijk van God op te 
bouwen. 

Iedereen is gezegend met tijd, talenten en bezittingen 
Ouderling Thomas S. Monson heeft ooit het volgende verhaal over 
dienstbetoon en opoffering verteld: 

'José Garcia [kwam] uit het oude Mexico. In armoede geboren, maar 
gekoesterd in het geloof, bereidde José zich voor op een zending. Ik was 
erbij toen zijn aanbeveling binnenkwam. Er stond het volgende in: "Broe-
der Gargia's zending zal grote offers van zijn familie vergen, omdat hij 
veel aan het gezin bijdraagt. Hij heeft slechts één bezit - een postzegel-
verzameling - die hij, zo nodig, wil verkopen om aan de financiering 
van zijn zending bij te dragen." 

'President Kimball luisterde aandachtig toen deze uiteenzetting werd 
voorgelezen en reageerde als volgt: "Laat hem zijn postzegelverzameling 
maar verkopen. Een dergelijk offer zal een grote zegen voor hem zijn."' 
(Conference Report, oktober 1978, blz. 83; of Ensign, november 1978, 
blz. 56.) 

Als leden van de kerk hebben wij de verantwoordelijkheid om aan de 
opbouw van het koninkrijk Gods op aarde bij te dragen. Soms vergt deze 
verantwoordelijkheid grote opofferingen van ons. 

• Laat de zusters nadenken over de volgende vraag: Wat heeft de Heer 
mij gegeven dat ik kan gebruiken om het koninkrijk op te bouwen? 

Onze hemelse Vader heeft eenieder van ons gezegend met tijd, talenten 
en bezittingen. Hij wil dat wij deze gaven gebruiken om het werk van de 
kerk te bevorderen. Eenieder van ons is nodig om te leiden, te onderwij-
zen, te steunen en deel te nemen. Als wij onze tijd, talenten en bezittingen 
vrijwillig en bereidwillig gebruiken, kunnen wij bijdragen aan de ver-
spreiding van het evangelie en de opbouw van het koninkrijk. 

Wij hebben allemaal hetzelfde aantal uren per dag. President Brigham 
Young heeft gezegd: 'Zusters, (...) u dient uw tijd te beschouwen als 
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goud, als rijkdom. (. . .) Laten wij hier eens over nadenken en niet langer 
met onze handen over elkaar zitten en tijd verspillen, want het is de 
plicht van iedere man en vrouw al het mogelijke te doen om het konink-
rijk van God op aarde op te bouwen.' (Discourses ofBrigham Young, John 
A. Widtsoe [1954], blz. 214.) 

• Laat iemand vertellen hoe zij haar tijd indeelt om haar werkzaamheden 
in de kerk te verrichten en op andere manieren dienstbaar te zijn. Hoe 
kunnen wij onze tijd beter gebruiken om het koninkrijk van God op te 
bouwen? 

Eenieder van ons heeft ook talenten en vaardigheden gekregen die wij 
kunnen gebruiken om het koninkrijk van God op te bouwen. Dit zijn 
kostbare gaven van onze hemelse Vader. 

President Brigham Young heeft de volgende raad gegeven: 'Als u iets 
voor de opbouw van Gods koninkrijk geeft, geef dan het beste. Wat is het 
beste dat u aan het koninkrijk Gods kunt bijdragen? Dat zijn de talenten 
die God u heeft gegeven. (...) Laten wij daarom iedere vaardigheid die 
wij bezitten wijden aan de opbouw van Gods koninkrijk, dan zult u veel 
bereiken.' (Discourses ofBrigham Young, blz. 445.) 

Zuster JoAnn Ottley heeft ooit verteld hoe zij het koninkrijk van God 
leerde opbouwen. De Heer gaf zuster Ottley en haar man, Jerold Ottley, 
bijzonder talent op muziekgebied. Ze hadden hun hele leven aan het 
studeren en het ontwikkelen van deze gaven besteed. Ze moesten veel 
beslissingen nemen in verband met het gebruik van die talenten. Toen 
ze in Europa waren voor hun studie, beseften broeder en zuster Ottley 
dat ze een bijzonder belangrijke en moeilijke beslissing moesten nemen. 
Ze wisten dat als ze in Europa bleven, ze veel kans op succes zouden krij-
gen. Maar bovenal wilden ze doen wat de Heer van hen verwachtte. 
Broeder en zuster Ottley wilden gehoorzaam zijn, maar bovendien wil-
den ze de Heer graag helpen, en bijdragen aan de opbouw van zijn 
koninkrijk op aarde. 

Broeder en zuster Ottley vastten en baden herhaaldelijk om de wil van de 
Heer te weten. Hun antwoord kwam gedurende een avondmaalsdienst 
na een periode van vasten. Ze hadden allebei dezelfde inspiratie van de 
Geest gekregen - dat er thuis werk op hen lag te wachten. Broeder en 
zuster Ottley moesten terugkeren naar de Verenigde Staten. 

Er volgden nog meer maanden van studie, voorbereiding en beproeving. 
Toen maakte de Heer het mogelijk om naar Salt Lake City terug te keren. 
Zuster Ottley werd lid van het Tabernakelkoor en broeder Ottley werd 
lid van de afdeling muziek van de University of Utah. 

Korte tijd later werd broeder Ottley door het Eerste Presidium als diri-
gent van het Tabernakelkoor geroepen. De Heer had hen inderdaad op 
dienstbetoon voorbereid. 
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Broeder en zuster Ottley begrepen dat onze tijd, talenten en bezittingen 
eigenlijk niet van ons zijn, maar van de Heer. De grootste vreugde op 
aarde is ze te gebruiken voor de opbouw van Gods koninkrijk.' (Zie 'The 
Apples in a Seed', in Turning Points [1918], blz. 23-29.) 

• Wat houdt het in dat het verlangen van broeder en zuster Ottley om 
door de Heer gebruikt te worden, verder dan alleen maar gehoorzaam-
heid ging? Hoe kwamen de Ottley's te weten wat de Heer van hen ver-
wachtte? Hoe kunnen wij te weten komen wat de Heer van ons met 
onze talenten verwacht? 

• Laat visueel hulpmiddel 10-a zien: 'Jezus vertelt de rijke jongeling wat 
hij moet doen om het eeuwige leven te beërven'. 

In het Nieuwe Testament staat het verhaal van een man die aan Jezus 
vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Jezus 
antwoordde hem dat hij de geboden moest gehoorzamen: geen overspel 
plegen; niet doden, stelen, of valse getuigenis geven; en zijn vader en 
moeder eren. De man antwoordde dat hij deze geboden zijn hele leven 
gehoorzaamd had. Jezus vroeg hem toen al zijn bezittingen te verkopen, 
het geld aan de armen te geven en Hem te volgen. De man was bedroefd 
toen hij deze raad hoorde en ging heen, 'want hij bezat vele goederen'. 
(Zie Marcus 10:17-22.) 

• Welke persoonlijke bezittingen kunnen wij gebruiken om het konink-
rijk op te bouwen? 

Wij hebben allemaal bezittingen die wij kunnen gebruiken om het konink-
rijk van God op te bouwen. Misschien kunnen wij iemand in nood eten 
of kleding geven, of iemand herbergen die geen huis heeft. Als wij tiende 
en offergaven betalen, helpen we mee aan de opbouw van het koninkrijk. 
Soms wordt er van ons verwacht dat wij meer geven, en grotere offers 
brengen om het werk van de Heer bevorderen. Hoewel de meesten van 
ons niet gevraagd wordt al onze bezittingen voor het werk van de Heer 
op te geven, moeten wij daartoe wel bereid zijn als dat van ons wordt 
verwacht. 

Verscheidene jaren geleden hoorde een groep heiligen op het eiland Tas-
manië dat Joseph Fielding Smith, toen president van het Quorum der 
Twaalf Apostelen en later president van de kerk, een rondreis door het 
zendingsgebied Zuid-Australië zou maken. Deze nederige, getrouwe 
mensen (er waren er slechts 185) wilden dat president Smith hun kerk 
zou inwijden. Zij wisten dat het gebouw vrij van schulden moest zijn om 
aan de Heer gewijd te kunnen worden en in twee dagen tijd brachten zij 
een tamelijk groot bedrag (meer dan tienduizend euro) bijeen om de 
schuld af te betalen. Zij waren bereid hun bezittingen voor de opbouw 
van het koninkrijk op te offeren. Sommigen verkochten land en anderen 
verkochten meubels en andere persoonlijke bezittingen om het geld bij-
een te brengen. (Zie Jessie Evans Smith, 'Now We Can Give the Building 
to the Lord', Instructor, juni 1962, blz. 184-185.) 
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Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: 

'In de wateren van de doop hebben wij beloofd dat wij Hem (de Heer) 
zullen liefhebben en dienen, zijn geboden zullen onderhouden, en zijn 
koninkrijk op de eerste plaats in ons leven zullen zetten. In ruil daarvoor 
heeft Hij ons het eeuwige leven in zijn Vaders koninkrijk beloofd. (. . .) 

'De wet van offerande houdt in dat wij bereid zijn al onze bezittingen 
voor de waarheid op te offeren - (. . .) ons huis, ons land en ons gezin: 
alles, zelfs ons leven als dat nodig is. 

'( . . .) Weinigen van ons worden geroepen om veel van onze bezittingen 
op te offeren. (...) 

'Maar (...) wij moeten in staat zijn deze wetten volledig na te leven als 
wij daartoe geroepen worden.' (Conference Report, april 1975, blz. 74-75; 
of Ensign, mei 1975, blz. 50.) 

• Wat houdt het in om 'zijn koninkrijk' op de eerste plaats in ons leven te 
zetten? 

Er zijn veel manieren waarop wij onze tijd, talenten en bezittingen 
kunnen gebruiken om het koninkrijk van God op te bouwen 

• Hoe kunnen wij geroepen worden om onze tijd, talenten en bezittingen 
voor de opbouw van het koninkrijk te gebruiken? (Zet de antwoorden 
op het bord.) 

Als leden van de kerk moeten wij ons uiterste best doen om rechtschapen-
heid tot stand te brengen. De Heer heeft ons veel mogelijkheden gegeven 
om onze tijd te gebruiken, onze talenten te ontwikkelen en onze bezittin-
gen te gebruiken om anderen te dienen. 

Als wij in de kerk werkzaam zijn, wordt onze vaardigheid om te dienen 
groter. Wij tonen ook onze gewilligheid om gehoorzaam te zijn, en wij 
kunnen onszelf en anderen vreugde brengen. Ouderling Bruce R. McCon-
kie heeft gezegd hoe wij het koninkrijk kunnen opbouwen: 

'Het is ons voorrecht de waarschuwende stem tot onze naasten te verhef-
fen, op zending te gaan en de waarheid van het eeuwig heil aan alle 
kinderen van onze Vader te verkondigen. Wij kunnen gehoor geven aan 
de oproep om te dienen (. . .) in een van de honderden verantwoordelijke 
functies. (. . .) Wij kunnen werken aan welzijnsprojecten, genealogisch 
onderzoek doen, verordeningen in de tempel verrichten. 

'Wij kunnen een eerlijke tiende betalen en bijdragen aan het vastengaven-
fonds, de welzijnszorg (...) en het zendingsfonds.' (Conference Report, 
april 1975, blz. 76; of Ensign, mei 1975, blz. 51.) 

Zuster Villafranca uit Mexico, die ver van een wijk of gemeente vandaan 
woonde, vond een manier om het koninkrijk in haar omgeving uit te 
breiden. Zij bood de zendelingen haar woning aan om onderzoekers in te 
onderwijzen. Zij onderwezen en doopten verscheidene onderzoekers en 
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zes jaar later was er een gemeente met bijna tweehonderd leden.' (Glenn 
V. Bird, 'Miracle at San Fernando', New Era, januari 1977, blz. 28-29.) 

Leden van het district Hannover in Duitsland besloten de extra mijl te 
gaan om het koninkrijk op te bouwen toen er een overstroming was 
in een stad in Idaho, in de Verenigde Staten. Om de slachtoffers te helpen, 
hielden de leden van het district naast de gewone vastendag een speciale 
vastendag. De jongemannen en jongevrouwen uit het district droegen 
hun steentje bij door een dag van hun vakantie te werken om geld voor 
de slachtoffers van de overstroming te verdienen. (Zie 'Germans aid 
Idahoans', Church News, 14 augustus 1976, blz. 10.) 

Leden van een gezin hebben in him testament een gedeelte van hun 
eigendommen en bezittingen aan de kerk vermaakt. Het geld is bestemd 
voor zendingswerk, kerkgebouwen, tempels en als bijdrage voor andere 
uitgaven om het koninkrijk op te bouwen. De vader van dit gezin heeft 
de bereidwilligheid van zijn gezin om 'de extra mijl te gaan' als volgt uit-
gelegd: 'Ik besef dat al onze bezittingen van de Heer zijn. (. . .) Ik vind dat 
het een onderdeel van het gehele verbond is om een deel van onze tijd, 
talenten en middelen aan het werk van de Heer te geven [om vrijwillig 
een deel van onze bezittingen voor de opbouw van het koninkrijk van 
God achter te laten.' (Zie Isaac M. Stewart, 'I Have a Question', Ensign, 
augustus 1975, blz. 23-24.) 

• Laat de aangewezen zuster opnoemen hoe we onze talenten kunnen 
ontwikkelen, zoals uitgelegd in Evangeliebeginselen, hoofdstuk 34, 
'Onze talenten ontwikkelen'. 

Ons verlangen om het koninkrijk van God op te bouwen behoort al onze 
beslissingen te beïnvloeden. Ouderling Dale E. Miller heeft uitgelegd: 

'Broeder en zusters, het inslaan van onze sikkel om het koninkrijk van de 
Heer op te bouwen, moet het belangrijkste doel in ons leven zijn. Ik denk 
dat we kunnen aannemen dat we dat in het voorsterfelijk bestaan afge-
sproken hebben. De belangrijkste beslissingen aangaande opleiding, car-
rière, huwelijk, het gebruik van onze tijd, talenten en middelen, moeten 
worden geconcentreerd op de manier waarop we de Meester kunnen die-
nen, zijn koninkrijk kunnen opbouwen en hoe we in Hem vervolmaakt 
kunnen worden. (...) 

'Als we onze tijd, talenten en middelen in Zion investeren, zal ons hart 
worden gereinigd, zal onze wijsheid toenemen, zullen we celestiale 
gewoonten aanleren, en zal de Heilige Geest ons voorbereiden om in de 
tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon te verkeren. Als we onze sik-
kel inslaan, zullen we een dubbel deel oogsten - voor onszelf en voor 
het koninkrijk.' ('De vervolmakende weg van het koninkrijk', De Ster, juli 
1998, blz. 34.) 
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Besluit 
Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om aan de opbouw van 
Gods koninkrijk bij te dragen. Daar moeten we soms offers voor brengen. 
Maar Jezus belooft ons dat als wij offers brengen 'om Mij en om het 
evangelie', (...) wij het honderdvoudig terug zullen ontvangen, 'nu, in 
deze tijd (...) en in de toekomende eeuw het eeuwige leven' (Marcus 
10:29-30.) Om deze zegen te ontvangen, moeten wij dagelijks beslissin-
gen nemen over de manier waarop we onze tijd, talenten en bezittingen 
zullen gebruiken. 

Opdracht 
Bespreek met uw gezin hoe belangrijk het is om voor de opbouw van 
Gods koninkrijk offers te brengen. Leer verstandig met uw tijd omgaan, 
zodat u de Heer beter kunt dienen. U kunt ook vasten en bidden om 
erachter te komen hoe u uw tijd, talenten en bezittingen voor de opbouw 
van het koninkrijk kimt gebruiken. 

Aanvullende Schriftuur 

• Lucas 12:47-48 (van hem die veel ontvangen heeft, zal veel gevraagd 
worden) 

• Alma 34:32 (vandaag is de tijd om ons voor te bereiden God te 
ontmoeten) 

• LV 65 (bereid de weg van de Heer voor) 

• LV 82:18-19 (werk aan het welzijn van allen) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 34, 'Onze talenten ontwikkelen', in Evangeliebeginselen. 

2. Geef iemand de opdracht om te vertellen hoe we onze talenten 
kunnen ontwikkelen, zoals uitgelegd in hoofdstuk 34 van 
Evangeliebeginselen. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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DE WAARDE 
VAN EEN ZIEL 

Het is het doel van deze les om christelijker in onze omgang met al Gods 
kinderen te worden. 

Wij zijn allemaal kinderen van een liefdevolle hemelse Vader 

• Laat visueel hulpmiddel 11-a zien: 'Kinderen uit verschillende landen'. 

Sommige mensen stellen de vraag: 'Heeft God alle mensen geschapen?' 
In de Schriften staat dat God alle mensen heeft geschapen die ooit op 
aarde hebben geleefd of zullen leven. Hij heeft ook bepaald waar en wan-
neer ieder mens op aarde geboren zou worden. (Zie Handelingen 17:26.) 

Eenieder van ons is een uniek en bijzonder schepsel. Wij hebben een 
lichaam dat uniek is wat grootte, vorm, kleur en gelaatstrekken betreft. 
Ook hebben wij unieke eigenschappen, talenten, interesses, vaardigheden 
en bekwaamheden. 

• Laat een poster van Leer en Verbonden 18:10 zien en laat iemand die 
tekst voorlezen. 

Wij zijn allemaal kinderen van onze hemelse Vader, met onze eigen per-
soonlijkheid en kenmerken. Samen vormen wij zijn eeuwige familie. 
Hij heeft ons lief en waardeert ons. Hij wil dat zijn kinderen elkaar lief-
hebben en elkaar als broer en zus behandelen. 

• Hoe kunnen wij laten zien dat wij alle mensen als broer en zus 
aanvaarden? 

Zorg om het welzijn van andere mensen is een van de belangrijkste 
manieren waarop we kunnen laten zien dat wij onze medemens accepte-
ren. Jaren geleden viel een driejarig kind in een verlaten put. Plaatselijke 
brandweerlieden, zakenmensen, circusartiesten, een fabrieksarbeider, een 
arts, een buurman en een journalist werkten samen om het meisje te red-
den. De gebeurtenis trok de aandacht van de hele wereld en meer dan 
een half miljoen euro werd uitgegeven in de reddingspoging die ruim 
53 uur duurde. Toen het kind uiteindelijk bereikt werd, was het overle-
den. We kunnen ons afvragen of die reddingspoging dat waard is 
geweest. Er is slechts één antwoord: uiteraard. De gehele wereld was 
vele uren vereend geweest om het leven van een klein meisje te redden. 
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Niemand vroeg wat voor huidskleur de reddingswerkers hadden. Nie-
mand vroeg wat de kosten waren. Zowel de rijken als de armen werkten 
samen om een enkel leven te redden. Iedereen voelde de noodzaak om 
hulp te verlenen. Dat meisje bracht veel mensen 53 uur lang in liefde 
samen. 

• Waarom zouden zoveel mensen meedoen aan een poging om een 
meisje te redden? Wanneer bent u betrokken geweest bij een zaak waar 
mensen zich verenigden om iemand te redden? 

Wij moeten onze naasten liefhebben als onszelf 
Jezus toonde door zijn voorbeeld hoe wij anderen moeten liefhebben. 
Vervolgens gebood Hij ons om elkaar lief te hebben. (Zie Johannes 15:17.) 
Hij leerde ons dit door middel van gelijkenissen. Hij toonde zijn liefde 
door zijn zondeloze leven te geven 'tot een losprijs voor allen', waardoor 
wij in staat worden gesteld om onze zonden te overwinnen. (1 Timoteüs 
2:6; zie LV 18:11-13.) 

• Laat de aangewezen zusters in het kort de volgende verhalen uit de Bij-
bel vertellen. Stel de vragen die na iedere gelijkenis genoemd worden. 

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10:29-37). Wat kunnen wij van deze 
gelijkenis leren? 

Zacheüs (Lucas 19:1-7). Hoe behandelde de Heiland Zacheüs? Wat 
vonden de discipelen daarvan? Wat kunnen we uit dit verhaal over het 
liefhebben van anderen leren? 

De overspelige vrouw (Johannes 8:3-11). Hoe moeten we mensen 
behandelen die door zonden gekweld worden? Waarom zijn medele-
ven en begrip belangrijke aspecten van naastenliefde? 

• Waarom waardeerde de Heiland de mensen die niet door hun naasten 
geaccepteerd werden? 

Christus kent de waarde van een ziel. Hij maakt Zich zorgen om al Gods 
kinderen. Hij predikte tot de armen en genas de verlamden en bedroef-
den. Hij gaf het gezichtsvermogen terug aan de blinden. Hij at met zon-
daren en confronteerde de beschuldigers van een vrouw die overspel had 
gepleegd. Hij leerde ons de waarde van ieder mens in de gelijkenissen 
van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. (Zie 
Lucas 15.) In al zijn daden was Hij een voorbeeld van wat Hij verkondigde. 
Hij zei: 'Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf' (Matteüs 19:19). Hij 
leerde ons: 'Ga heen, doe gij evenzo' (Lucas 10:37). 

• Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen, waaron-
der mensen die anders zijn dan wij ? 

• Wat houdt het in om onze naasten lief te hebben als onszelf? 
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Hoe kunnen wij christelijker in onze omgang met anderen zijn? 
Wij volgen het voorbeeld van Christus als wij vriendelijk ten opzichte 
van anderen zijn en oprechte belangstelling voor hen tonen. President 
N. Eldon Tanner heeft gezegd: 'Wij kunnen in iemand anders altijd vinden 
wat wij zoeken. Zoals wij allemaal weten, is niemand van ons volmaakt. 
Als wij op een fout of een zwakke plek wijzen, wordt de aandacht op die 
fout gevestigd en zien wij de sterke kanten van die persoon niet meer.' 
('Nay, Speak No 111', Ensign, maart 1973, blz. 2.) Als wij de waarde van an-
deren volledig beseffen, zullen wij op hun goede kanten letten. Dan zul-
len we anderen met liefde en vriendelijkheid behandelen. 

• Hoe zouden wij iedere persoon in de volgende situaties behandelen 
als wij de waarde van de persoon inzien en hem of haar liefhebben als 
onszelf? 

'Het was verscheidene jaren geleden dat Margaret naar een avondmaals-
dienst geweest was. Toen zij de kapel binnenliep en snel een plaatsje 
zocht, voelde zij zich een vreemdeling. Een probleem met het woord van 
wijsheid had haar al die tijd uit de kerk gehouden. (...) De bisschop (...) 
had gezegd dat het, als ze vaker naar de kerk kwam en meer bad, gemak-
kelijker voor haar zou worden om haar slechte gewoonte te overwinnen. 

'Hoewel de meeste leden van de wijk nieuw voor haar waren, kreeg Mar-
garet langzaam maar zeker het gevoel dat zij na een lange afwezigheid 
thuis was gekomen. (...) Maar al te gauw werd het slotgebed uitgespro-
ken en langzaam liep zij met de andere leden naar buiten. Zij hoorde 
stukjes van de gesprekken om zich heen en verlangde er in stilte naar 
om daaraan mee te doen. Toen hoorde ze plotseling een fluisterende 
stem achter haar die boven alle andere uitschreeuwde en tot in het diepst 
van haar ziel doordrong: "Rook je die sigaretten? Ik kon mijn aandacht 
nauwelijks bij de toespraak houden. Volgende keer moet ik beter opletten 
waar ik ga zitten.'" (Helen Selee, 'And Jesus Wept', Ensign, april 1973, 
blz. 14.) 

• Hoe zou u zich voelen als u Margaret was? Wat kunnen wij voor 
iemand als Margaret doen? 

President N. Eldon Tanner heeft gezegd dat wij ook op andere wijze 
christelijker moeten zijn. Hij zei: 

'Het lijkt erop dat wij allemaal de neiging hebben om over onze naasten 
te praten. (...) Om de een of andere reden lijkt het gemakkelijker om over 
iemands gebreken te praten dan over zijn deugden. Wij vertellen gering-
schattende dingen verder die wij van anderen over onze naasten hebben 
gehoord, of het nu geruchten zijn of feiten, en ze worden naarmate ze 
verder verteld worden, steeds erger. Daarom is het uitermate belangrijk 
dat wij acht slaan op de woorden die de Heer hierover heeft gesproken. 
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'Als wij goede naasten willen zijn, moeten wij achter de waarheid 
zien te komen en alle feiten verzamelen, of ons onthouden van 
opmerkingen. (...) 

'Het volgende verhaal geeft ons reden tot nadenken. Een gepensioneerd 
man die elke ochtend vroeg in zijn tuin aan het werk was, merkte dat de 
melkman regelmatig bij zijn overburen naar binnen ging. Hij kwam altijd 
net als de heer des huizes naar zijn werk was gegaan en bleef ongeveer 
een half uur. De aantrekkelijke jonge huisvrouw was jeugdwerklerares en 
bezocht bijna altijd de avondmaalsdienst. 

'Toen dit zo enkele weken voortduurde, begon de man er de aandacht van 
de buren op te vestigen, waarbij hij zijn bezorgdheid uitsprak over de 
kinderen die zij lesgaf en de uitwerking die haar voorbeeld zou hebben. 
Tegen de tijd dat hij het als zijn plicht beschouwde de bisschop op de 
hoogte te stellen, wist de hele wijk er al vanaf. 

'De bisschop was verontrust over de hele gang van zaken en belde de 
directeur van het zuivelbedrijf op om achter de naam van die melkbezor-
ger te komen en inlichtingen over zijn aard in te winnen. De directeur 
benaderde de melkbezorger en zei tactvol: "Ik heb gemerkt dat u 
een nieuwe klant hebt in de Lijsterstraat. Hoe bent u aan die klant 
gekomen?" 

'"Klant?" zei de melkbezorger. "Daar woont mijn dochter. Zij laat mij 
elke ochtend bij haar ontbijten en mijn vrouw en ik passen elke vrijdag-
avond op haar kinderen. Vindt u dat niet mooi geregeld?'" (Ensign, 
maart 1973, blz. 2.) 

• Hoe kan roddelen of kwaadspreken iemand kwetsen? (Bespreek zowel 
degene waarover geroddeld wordt als de persoon die roddelt.) Hoe 
kan onze relatie met anderen christelijker zijn als we roddel vermijden? 

Uit ons gedrag ten opzichte van mensen die 'anders' zijn, blijkt hoe wij 
over hen denken. Als wij ons oprecht willen verbeteren, moeten wij ons 
afvragen: 'Hoe kan ik aanvaarding, verdraagzaamheid en liefde voor 
ieder kind van onze hemelse Vader tonen?' 

Wij moeten ook geïnteresseerd zijn in de mensen die pas lid van de kerk 
zijn. We behoren ook met hen een christelijke relatie op te bouwen. Presi-
dent Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Nu komen wij tot het besef dat 
het koninkrijk van God en de kerk van Jezus Christus een wereldkerk 
vormen, die over niet al te lange tijd heerschappij over de wereld zal heb-
ben. Wij, de leden van deze kerk, moeten onszelf leren beheersen en alle 
mensen liefhebben, al onze broeders en zusters van elk land en klimaat. 
Wij mogen zeker geen vijandschap, wrok of negatieve gevoelens koeste-
ren.' (Conference Report, oktober 1977, blz. 72; of Ensign, november 1978, 
blz. 48.) 

• Lees Efeziërs 2:19. Hoe behoren wij anderen te behandelen als wij huis-
genoten Gods (leden van de kerk) zijn? 
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Besluit 
Als kinderen van onze hemelse Vader, die ons allemaal liefheeft, behoren 
wij elkander te behandelen zoals in de Schriften staat aangegeven: 

Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw mid-
den gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. 

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, 
zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft' (Efeziërs 4:31-32). 

Opdracht 
Ontwikkel de gewoonte om het goede in anderen te zien. Vermijd kritiek 
en geroddel. Leer uw kinderen door uw voorbeeld dat zij anderen moe-
ten aanvaarden en verdraagzaam en vriendelijk moeten zijn. 

• Sluit de les af met het zingen van 'Ik ben een kind van God' (lofzang 195). 

Aanvullende Schriftuur 

• Handelingen 10:34 (God is geen aannemer des persoons) 

• Galaten 3:26-28 (allen zijn één in Christus) 

• Efeziërs 4:29 (spreek alleen goede woorden) 

• 4 Nephi 1:15-17 (de liefde Gods woonde in het hart van de mensen; 
zij waren allen één) 

• LV 112:11 (heb alle mensen lief) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 2, 'Onze hemelse familie', in Evangeliebeginselen. 

2. Maak de posters die in de les worden aangeraden of zet de informatie 
op het bord. 

3. Bereid u voor om aan het eind van de les met de klas 'Ik ben een kind 
van God' (lofzang 195) te zingen. 

4. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen (waaronder de verhalen over de barmhartige 
Samaritaan, Zacheüs en de overspelige vrouw. 

85 





PLICHTEN 
EN TAKEN 



DE ORGANISATIE 
VAN DE KERK 

L e s 12 

Het is het doel van deze les ons begrip van het doel en de organisatie van 
de ware kerk van de Heer te vergroten. 

Jezus Christus is het hoofd van de kerk 

• Laat visueel hulpmiddel 12-a zien: 'Jezus Christus'. 

Tijdens een districtsconferentie voor zendelingen in Hamburg, die door 
ouderling Henry D. Moyle werd gepresideerd, 'stelde een van de zende-
lingen een vraag waarin hij president David O. McKay het hoofd van de 
kerk noemde. Broeder Moyle onderbrak hem en zei zeer beslist dat Jezus 
Christus het hoofd van de kerk was, niet David O. McKay. Het gaat erom 
dat ouderling Moyle wist dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij leeft, 
ook vandaag nog, en dat Hij aan het hoofd van deze kerk staat.' (Donald 
Q. Cannon, 'Who is Jesus Christ?' New Era, maart 1978, blz. 12.) 

• Waarom zou ouderling Moyle zoveel nadruk op de positie van de 
Heiland als het hoofd van de kerk hebben gelegd? 

Jezus Christus is tegenwoordig evengoed het hoofd van zijn kerk als in 
de dagen van zijn aardse bediening. 'Hoewel Hij Zich aan de andere kant 
van de sluier bevindt (.. .) bestuurt en leidt Hij de kerk en is Hij evenzeer 
aanwezig als toen Hij in het vlees onder ons was.' (Hyrum M. Smith en 
Janne M. Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, herziene editie 
[1972], blz. 113.) 

De Heer openbaart zijn wil door middel van zijn profeten 

• Laat visueel hulpmiddel 12-b zien: 'De presidenten van de kerk'. 

De Heer heeft door middel van profeten altijd zijn wil aan zijn volk geo-
penbaard. (Zie Amos 3:7.) Tegenwoordig hebben we een hedendaagse 
profeet die als president van de kerk werkzaam is. Door middel van zijn 
profeet blijft de Heer zijn wil aan zijn kinderen openbaren. 

We kunnen de mannen die als profeet worden geroepen, vertrouwen. 
President Harold B. Lee heeft gezegd: 'De beginselen van het evangelie 
van Jezus Christus zijn goddelijk. Niemand verandert de beginselen en 
leringen van de kerk, behalve de Heer door middel van openbaring. 
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12-a: Jezus Christus 
Sallman: Head of Christ, geplaatst met toestemming van Kriebel en Bates Inc. 
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Joseph Smith Brigham Young John Taylor 

Wilford Woodruff 

Heber J. Grant 

Joseph Fielding Smith 

Ezra Taft Benson 

12-b: De presidenten van de kerk 

Lorenzo Snow Joseph F. Smith 

George Albert Smith David O. McKay 

Harold B. Lee Spencer W. Kimball 
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Maar werkwijzen veranderen als degenen die op een bepaalde tijd de 
leiding hebben daartoe geïnspireerd worden. (.. .) U kunt er zeker van 
zijn dat de algemene autoriteiten die u presideren altijd zeer ernstig bid-
den. En wij doen niets, voordat wij zekerheid hebben, voor zover dat 
in ons vermogen ligt, dat wij goedkeuring van de Heer hebben.' ('God's 
Kingdom - A Kingdom of Order', Ensign, januari 1971, blz. 10.) 

Het volgende is een voorbeeld van een handeling van de profeet nadat 
hij goedkeuring van de Heer had ontvangen. In juni 1978 legde het Eerste 
Presidium de volgende verklaring af: 

'Naar gelang wij getuige zijn geweest van de uitbreiding van het werk 
des Heren over de gehele aarde, zijn wij dankbaar geweest dat mensen 
uit vele landen hebben gereageerd op de boodschap van het herstelde 
evangelie en in steeds toenemende aantallen lid zijn geworden van de 
kerk. Op zijn beurt heeft dit ons geïnspireerd met een verlangen alle 
voorrechten en zegeningen die het evangelie biedt binnen het bereik te 
stellen van ieder waardig lid van de kerk. 

'Ons bewust zijnde van de beloften gedaan door de profeten en presiden-
ten van de kerk die ons zijn voorgegaan, dat te eniger tijd in Gods 
eeuwige plan al onze waardige broeders het priesterschap zullen mogen 
ontvangen, en getuigen zijnde van de getrouwheid van hen die het 
priesterschap onthouden is geweest, hebben wij lang en ernstig gepleit 
ten behoeve van deze, onze getrouwe broeders, vele uren doorbrengende 
in de bovenzaal van de tempel, de Heer smekende om goddelijke leiding. 

'Hij heeft onze gebeden verhoord en door openbaring bevestigd dat de 
lang beloofde dag is aangebroken waarop iedere getrouwe, waardige 
man in de kerk het heilige priesterschap mag ontvangen, met de macht 
het goddelijk gezag ervan uit te oefenen, en samen met zijn geliefden 
iedere zegening die eruit voortvloeit mag genieten, waaronder de zege-
ningen van de tempel. Bijgevolg mogen alle waardige mannelijke leden 
van de kerk tot het priesterschap worden geordend, ongeacht hun ras 
of huidskleur. Priesterschapsleiders wordt gelast alle kandidaten voor 
ordeningen tot óf het Aaronisch óf het Melchizedeks priesterschap zorg-
vuldig te ondervragen ten einde zich ervan te verzekeren dat zij voldoen 
aan de vastgestelde gedragsnormen. 

'Wij verklaren met alle ernst dat de Heer zijn wil nu bekend heeft 
gemaakt voor het zegenen van al zijn kinderen over de gehele aarde die 
bereid zijn te luisteren naar de stem van zijn gemachtigde dienstknechten 
en zich voor te bereiden op het ontvangen van iedere zegening van het 
evangelie.' (Officiële verklaring 2.) 

• Wat is de rol van de profeet als Jezus Christus het hoofd van de kerk is? 

Door de macht van het priesterschap en goddelijke openbaring leidt 
de profeet de kerk als haar president. De leden van de kerk krijgen het 
advies om acht te slaan op de woorden van de profeet daar hij geleid 
wordt door openbaring. Over zijn profeten heeft de Heer gezegd: 'Want 

91 



Les 10 

gij moet zijn woord ontvangen in alle geduld en geloof, alsof het uit mijn 
eigen mond kwam' (LV 21:5). 

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende verhaal verteld over 
de jonge Filippijn, David Lagman, die de noodzaak van een profeet aan-
voelde toen hij voor het eerst met de kerk in aanraking kwam: 

'Als jongen vond hij [David Lagman] in een vuilnisbak een bijna uit elkaar 
gevallen exemplaar van Het Beste. Het bevatte een samenvatting van 
de geschiedenis van de mormonen. Joseph Smith werd erin beschreven 
en hij werd als profeet aangeduid. Dat woord profeet deed die jongen iets. 
Hij vroeg zich af of er werkelijk een profeet op aarde zou zijn. Het tijd-
schrift raakte hij kwijt, maar zijn belangstelling voor het bestaan van een 
profeet verliet hem nooit in die lange, donkere oorlogsjaren. Eindelijk 
was de oorlog afgelopen en de Amerikaanse regering heropende de 
luchtmachtbasis 'Clark'. David Lagman vond er werk. Hij hoorde dat zijn 
supervisor, een luchtmachtofficier, mormoon was. Hij wilde hem vragen 
of hij in een profeet geloofde, maar durfde niet goed. Uiteindelijk (.. .) 
verzamelde hij de moed om het te vragen. 

'"Bent u mormoon, meneer?" vroeg de jongeman. "Ja, dat ben ik", klonk 
het prompt. "Gelooft u in een profeet, hebt u een profeet in uw kerk?" 
was de volgende vol verlangen gestelde vraag. 

'"Wij hebben inderdaad een profeet hier op aarde, die de kerk van 
Christus presideert en ons de wil van God leert." 

'David vroeg de officier om meer informatie en na enige tijd liet hij zich 
dopen. Hij was de eerste autochtone Filippijn die tot ouderling werd 
geordend.' (Conference Report, oktober 1973, blz. 162; of Ensign, januari 
1974, blz. 122.) 

De kerk die door de Heiland werd opgericht toen Hij op aarde leefde, 
werd bijeen gehouden door boodschappen, brieven en bezoeken van de 
apostelen - net als de kerk tegenwoordig onder goddelijke leiding door 
profeten en apostelen wordt geleid en bijeengehouden. Deze centrale lei-
ding en organisatie is een kenmerk van de ware kerk van Jezus Christus. 

De organisatie van de kerk 

• Laat een poster zien met het zesde geloofsartikel, of zet het op het 
bord. Laat iemand het voorlezen. 

• Lees Efeziërs 4:11-14. Welke drie redenen noemde Paulus voor de 
organisatie van de kerk? 

• Laat de aangewezen persoon verslag uitbrengen over de afdeling 
'De kerk van Christus opnieuw georganiseerd' in hoofdstuk 17 van 
Evangeliebeginselen. 

• Lees het voorwoord van afdeling 20 in de Leer en Verbonden. 

• Bespreek de volgende units in de kerk: 
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Het gezin 
'Het gezin is de meest elementaire unit van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen en de belangrijkste organisatie op 
aarde en in de hemel. God heeft het gezin ingesteld ten gunste van het 
geluk van zijn kinderen. In gezinsverband kunnen ze in een liefdevolle 
sfeer tot een begrip van de juiste beginselen komen en zich voorbereiden 
op het eeuwige leven.' (Leidraad voor het gezin, 1999, blz. 1.) 

Wijk en gemeente 
Tijdens zijn aardse bediening heeft de Heiland zijn kerk georganiseerd. 
Na zijn dood kwamen over het hele land gelovigen bijeen om te bidden, 
het evangelie te leren en elkaar te dienen en te sterken. Ook tegenwoor-
dig zijn de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen in gemeenten georganiseerd. Het doel van deze gemeen-
ten is alle mensen te helpen met de opdracht: 'Komt tot Christus, en 
wordt in Hem vervolmaakt' (Moroni 10:32). Grote gemeenten worden 
wijken genoemd en door een bisschop gepresideerd. 

• Laat visueel hulpmiddel 12-c zien: 'Een gemeente in een klein 
kerkgebouw. 

Kleine groepen worden gemeenten genoemd en door een gemeentepresi-
dent gepresideerd. 'Men kan een gemeente organiseren als er in een 
bepaald gebied ten minste twee gezinnen wonen die tot de kerk behoren 
en als een van de gezinsleden een Melchizedeks-priesterschapsdrager 
of een priester in het Aaronisch priesterschap is die volgens de gedrags-
normen van de kerk leeft. De gemeente wordt georganiseerd door het 
presidium van de ring, het zendingsgebied of het district, dat er ook het 
toezicht op heeft.' (Leidraad voor de gemeente, 1993, blz. 1.) 

Ring en district 
De meeste geografische gebieden waar de kerk is georganiseerd, zijn ver-
deeld in ringen. Er zijn meestal vijf tot twaalf wijken en gemeenten in een 
ring, die door een ringpresident wordt gepresideerd. Ringen brengen 
verslag uit aan en ontvangen leiding van het gebiedspresidium. 

Een district is een onderdeel van een zendingsgebied. Als er voldoende 
gemeenten in een gebied zijn waar goede communicatie mogelijk is en 
waar gemakkelijk naar districtsbijeenkomsten gereisd kan worden, wordt 
er een district georganiseerd. Een districtspresidium wordt geroepen om 
het district te presideren. De districtspresident brengt verslag uit aan het 
zendingspresidium. Een district kan uitgroeien tot een ring. 

Zendingsgebied 
Een zendingsgebied is een eenheid die gewoonlijk een veel groter gebied 
omvat dan een ring. Het Eerste Presidium van de kerk bepaalt de gren-
zen van een zendingsgebied en roept een zendingspresident. Als er in het 
zendingsgebied ringen zijn, staan die onder leiding van het ringpresi-
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12-c: Een gemeente in een klein kerkgebouw 
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dium en niet van de zendingspresident. Zendingsgebieden zijn recht-
streeks verantwoording schuldig aan de algemene autoriteiten van de 
kerk. 

Priesterschapsquorums en hulporganisaties 
Priesterschapsquorums worden georganiseerd om 'te dienen, eenheid en 
broederschap te kweken en de leden in de leer, beginselen en taken te 
instrueren.' (Zie Handboek kerkbestuur, boek 2: Leidinggevenden in priester-
schap en hulporganisaties [1998] blz. 162.) 

De zustershulpvereniging is de organisatie van de Heer voor de zusters. 
'Het hoofddoel van de zustershulpvereniging is: de priesterschapsleiders 
helpen bij de verwezenlijking van de zending van de kerk en de zusters 
en hun gezin bewegen tot Christus te komen.' (Zie Handboek kerkbestuur, 
boek 2: Leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties [1998], blz. 193.) 
President Gordon B. Hinckley heeft over de vrouwen van de kerk 
gezegd: 'Het was de Heer die de aanwijzing gaf dat de man in zijn kerk 
het priesterschap diende te dragen. Hij was het die u uw vermogens gaf 
om deze grote, geweldige organisatie volledig te maken - de organisatie 
die de kerk is, en het koninkrijk van God.' (De Ster, januari 1997, blz. 67.) 

Andere hulpgroepen zijn ook in de wijken en gemeenten georganiseerd 
om in de behoeften van de leden te voorzien. Hierbij hoort het jeugdwerk 
dat verantwoordelijk is voor het onderwijzen van de kinderen; de orga-
nisaties van de jongemannen en de jongevrouwen, die verantwoordelijk 
zijn voor de jeugd tussen de 12 en 18 jaar; en de zondagsschool, die ver-
antwoordelijk is voor het instrueren van leden van 12 jaar en ouder in de 
evangeliebeginselen. 

Iedere unit in de kerk legt verantwoording af aan een grotere unit waar 
die deel van uit maakt. 

• Waarom is het noodzakelijk dat de kerk in units wordt georganiseerd 
zoals hierboven beschreven? 

• Waarom worden de activiteiten in iedere unit uitgevoerd met 
toestemming van de grotere unit? 

Het doel van de organisatie van de kerk 

• Wat is het doel van de organisatie van de kerk? 

De organisatie van de kerk is het raamwerk waardoor de Heer zijn wil 
bekendmaakt, zijn kinderen de verlossende beginselen en verordeningen 
aanbiedt en de mogelijkheid creëert om het eeuwige leven te verkrijgen. 
Door middel van de kerk: 

1 Leren wij over het heilsplan. 
Door bijeenkomsten en roepingen in de kerk worden wij in de gelegen-
heid gesteld de volheid van het evangelie te leren. We leren de Schriften 
bestuderen en begrijpen, en we leren hoe we de beginselen van het evan-
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gelie kunnen gehoorzamen en hoe we ons op de zegeningen van het 
eeuwige leven kunnen voorbereiden. 

2. Ontvangen en verrichten wij verlossende verordeningen. 
Wij hebben ons laten dopen door iemand die het priesterschap draagt 
en de bevoegdheid heeft om in de naam van God te handelen. We ont-
vangen leiding als wij ons voorbereiden op de tempelbegiftiging en het 
tempelhuwelijk, en we worden gezegend als we in de tempel de veror-
deningen voor onze overleden voorouders verrichten. 

3. Hernieuwen wij onze verbonden. 
Wij worden in de gelegenheid gesteld om aan het avondmaal deel te 
nemen en de verbonden te vernieuwen die wij bij onze doop met de 
Heer gesloten hebben. 

4. Ontwikkelen wij onze talenten en vaardigheden. 
Wij worden in de gelegenheid gesteld om les te geven en leidende 
functies te bekleden. Door deze activiteiten kunnen wij onze talenten 
en vaardigheden ontwikkelen. 

5. Leren wij anderen dienen. 
Door dienstbetoon in de kerk en andere activiteiten kunnen wij zelfzucht 
overwinnen en vreugde ervaren door van onszelf te geven. Door huison-
derwijs en huisbezoek worden wij in de gelegenheid gesteld om te waken 
over de behoeften van onze naasten, waaronder degenen die geen lid van 
de kerk zijn. 

6. Groeien wij gezamenlijk in liefde en vriendschap. 
Door dienstbetoon en activiteiten van de kerk worden wij in de gelegen-
heid gesteld de mensen in onze wijk, gemeente en samenleving beter te 
leren kennen, elkaar in tijden van verdriet te troosten en in tijden van 
voorspoed en succes blij voor elkaar te zijn. Op deze manier krijgen wij 
de kans om in liefde en vriendschap samen vooruitgang te maken. 

• Laat iemand Efeziërs 2:19 voorlezen. 

7. Vervullen wij geestelijke en emotionele behoeften. 

• Laat een kan water en een brood zien. De meesten van ons weten wat 
een gevoel van honger of dorst is. Wij kunnen ook honger of dorst heb-
ben die niet bevredigd kan worden met voedsel of water. 

• Laat iemand Johannes 4:14 en 6:35 voorlezen. Wat bedoelde Jezus met 
deze uitspraken? 

Jezus bedoelde hier niet de honger en dorst van het lichaam mee. Hij 
sprak over de behoefte van ieder mens om de geest te voeden. De waar-
heden waarin Hij onderwees, kunnen de geestelijke behoeften van de 
mensen die ze leren en leven volkomen bevredigen. 
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Toen Hartman Rector jr. , die later een van de zeventigen werd, door de 
zendelingen onderwezen werd en de kerk bestudeerde, voelde hij dat 
zijn geestelijke honger eindelijk bevredigd werd: 'Deze studie was als 
eten en drinken voor een uitgehongerd mens. Ik had al jaren overal naar 
deze antwoorden gezocht; en eindelijk werden nu al mijn vragen volle-
dig beantwoord. Ik was extatisch van vreugde en dankbaarheid jegens 
mijn Vader in de hemel wegens zijn grote barmhartigheid voor mij.' 
(Hartman en Connie Rector, No More Strangers [1971-1990], deel 1, blz. 9.) 

• Vraag de leden van de klas naar ervaringen of gevoelens over de bood-
schap van het herstelde evangelie. 

Ouderling Howard W. Hunter heeft het succes van de kerk met het ver-
kondigen van het herstelde evangelie samengevat: Sinds de herstelling 
in 1830 heeft er 'door de bediening van het herstelde evangelie door 
de priesterschap een wonder plaatsgevonden. Op dit werelddeel en op 
andere plaatsen in de wereld zijn tempels gebouwd. In vele landen op 
aarde zijn kerken gebouwd. (.. .) [Duizenden] zendelingen verkondigen 
het evangelie in vele landen. (.. .) Op seminarie, instituut en hoge scholen 
wordt dagelijks aan meer dan een kwart miljoen jongeren les gegeven, 
niet alleen in wereldse zaken, maar ook in de eeuwige waarheden 
van het evangelie.' (Conference Report, oktober 1972, blz. 67; of Ensign, 
januari 1973, blz. 65.) 

Besluit 
Jezus Christus leidt de kerk op aarde door zijn wil aan zijn profeten te 
openbaren. In alles wat Hij doet, heeft de Heiland het welzijn van de 
gehele mensheid voor ogen. Hij heeft de kerk georganiseerd met het god-
delijke doel om aan de geestelijke, emotionele, intellectuele, maatschap-
pelijke en lichamelijke behoeften van ons allen tegemoet te komen. 

Opdracht 
Streef naar de voordelen van de organisatie van de kerk, door de avond-
maalsdienst en andere bijeenkomsten bij te wonen en de opdrachten van 
uw leiders te aanvaarden. Door actief in de kerk deel te nemen, zult u de 
organisatie van de kerk en haar doel gaan begrijpen en waarderen. 

Steun de algemene functionarissen van de kerk en de leiders en leer-
krachten in uw unit. 

Aanvullende Schriftuur 

• Efeziërs 4 (de heiligen behoren elkaar lief te hebben) 

• Moroni 6:4-6 (een georganiseerde kerk sterkt de leden) 

• LV 20:1-4, 37-79 (de organisatie van de kerk in de laatste dagen) 

• LV 21:9 (allen die in de wijngaard des Heren werken, worden gezegend) 
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. oppetund 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 17, 'De kerk van Jezus Christus in deze tijd', 
in Evangeliebeginselen. 

2. Lees het voorwoord van LV 20. 

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

4. Breng een kan water en een brood mee naar de klas. 

5. Vraag een zuster om kort verslag uitbrengen over de afdeling 
'De kerk van Christus opnieuw georganiseerd', in hoofdstuk 17 van 
Evangeliebeginselen. 

6. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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DE ALGEMENE 
AUTORITEITEN 

VOLGEN 

Het is het doel van deze les om ons te motiveren de aanwijzingen op te 
volgen die we van de geordende leiders van de Heer ontvangen. 

De Heer spreekt tot ons door middel van zijn profeten 

• Laat de klasleden LV 1:38 lezen en onderstrepen. Wie is momenteel de 
profeet en woordvoerder van de Heer? 

Door middel van profeten openbaart God zijn woord aan ons. (Zie Amos 
3:7.) Als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, weten we dat er een profeet op aarde is die als president 
van de kerk werkzaam is, en dat de Heer door middel van deze profeet 
zijn wil aan ons bekendmaakt. Als de profeet in de naam van de Heer tot 
ons spreekt, zegt hij wat de Heer zou zeggen als Hij hier zelf was. 

Wij geloven ook 'alles wat God heeft geopenbaard, alles wat Hij in onze 
tijd openbaart, en wij geloven dat Hij nog vele heerlijke en belangrijke 
dingen van het koninkrijk Gods zal openbaren' (Geloofsartikelen 1:9). 

Het is een zegen om lid van de ware kerk te zijn en te weten dat onze 
profeet de wil van de Heer spreekt. Door de kennis dat de Heer door 
middel van zijn profeet spreekt, krijgen wij de verzekering dat de 
Heiland leeft, dat Hij ons liefheeft en dat Hij belang in ons stelt. 

De profeet die de kerk leidt, zal ons nooit op het verkeerde pad brengen. 
Hij vertelt ons dingen die nu betrekking op ons leven hebben. De profeet 
geeft ons instructies van de Heer tijdens de algemene conferentie die 
tweemaal per jaar wordt gehouden. Hij maakt de wil van de Heer ook 
bekend tijdens andere conferenties die over de hele wereld worden 
gehouden. Veel toespraken van de profeet worden in de tijdschriften van 
de kerk gepubliceerd. 

Naast de president van de kerk zijn er ook andere mannen die als profeet, 
ziener en openbaarder zijn aangesteld. Dat zijn de raadgevers van de 
profeet en het Quorum der Twaalf Apostelen. Deze broeders ontvangen 
ook openbaringen, zij maken de wil van de Heer bekend, zij getuigen 
van de goddelijkheid van Christus, zij verkondigen het heilsplan en zij 
verrichten verordeningen. 
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President Harold B. Lee heeft gezegd: 'Als u wilt weten wat de Heer mo-
menteel van zijn volk verlangt, wil ik u aanraden de toespraken te lezen 
die tijdens deze [algemene] conferentie zijn gehouden. Wat deze broeders 
door middel van de Heilige Geest hebben gesproken, is de wil van de 
Heer, de zin van de Heer, de stem van de Heer en de kracht van God tot 
heil.' (Ensign, juli 1973, blz. 121.) 

De profeten hebben ons lief en zijn bezorgd voor ons. Zij weten dat volle-
dige vooruitgang en vreugde alleen mogelijk zijn als wij de raad op vol-
gen die de Heer ons geeft. De profeten geven ons leiding in alle aspecten 
van het leven. President Gordon B. Hinckley heeft ons bijvoorbeeld aan-
gemoedigd om vriendelijker over anderen te praten en behulpzamer te 
zijn. Hij heeft ons gevraagd om het evangelie thuis en buitenshuis te ver-
kondigen, en humanitaire hulp aan hulpbehoevenden te verlenen. Hij 
heeft ons de opdracht gegeven om meer werk in de tempel te verrichten, 
de sabbatdag te heiligen, het woord van wijsheid na te leven en getrouw 
tiende te betalen. Hij heeft ons aangemoedigd ons gezin te sterken en 
elke vorm van mishandeling te vermijden. President Hinckley heeft ons 
gewaarschuwd dat we 'te dicht genaderd [zijn] tot de heersende stro-
ming in de samenleving.' Hij heeft verder gezegd dat de oplossing voor 
de problemen in de wereld 'eenvoudig en heel effectief [is]. Het is liefde. 
Heldere, eenvoudige, alledaagse liefde en respect.' Hij heeft ons ook aan-
gespoord om in geloof voorwaarts te gaan. (Zie De Ster, januari 1998, 
blz. 69-71.) 

Wij zijn verantwoordelijkheid om een getuigenis te krijgen van 
de openbaringen van de Heer aan zijn profeten 

• Waar kunnen wij de boodschappen van de profeet en de andere 
algemene autoriteiten horen of lezen? 

• Waarom is de kennis dat de profeet de woordvoerder van God is een 
aanmoediging om naar zijn raad te luisteren? 

• Laat visueel hulpmiddel 13-a zien: 'De profeet Joseph Smith'. 

Kort na de herstelling van de kerk, keken veel mensen er naar uit om de 
profeet Joseph Smith te ontmoeten. Als zij hem inderdaad ontmoetten, 
hadden velen een geestelijke manifestatie waarin bevestigd werd dat hij 
de uitverkoren dienstknecht van de Heer was. Zuster Emmeline B. Wells 
heeft over twee ervaringen verteld waardoor haar getuigenis van de pro-
feten werd versterkt. De eerste vond plaats toen zij de profeet Joseph 
Smith ontmoette. Later, na zijn marteldood, was ze getuige van de mani-
festatie dat president Brigham Young sprekend op de profeet Joseph 
Smith leek. 

• Laat iemand het volgende verhaal voorlezen: 

'Ik heb het gevoel dat ik mijn getuigenis moet geven, een getuigenis dat 
ik gehad heb sinds de dag dat ik de stad Nauvoo binnenkwam en de pro-
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feet Joseph Smith zag. Hij was naar de boot gekomen om de heiligen uit 
de oostelijke Staten en de middenstaten te verwelkomen. 

'Ik was gedoopt omdat mijn moeder dat wilde. Zij was heilige der laatste 
dagen geworden zodra zij het evangelie had gehoord. Maar ik had geen 
getuigenis en weinig geloof, omdat ik er niet veel van wist. (. . .) 

'Toen ik de rivier opkwam met de boot stond ik er bovenop zodat ik de 
profeet op de steiger kon zien staan. Ik wist toen onmiddellijk dat het 
evangelie waar was, door het gevoel dat van top tot teen in ieder 
lichaamsdeel doordrong. Ik wist toen zeker dat ik gelijk had, dat het 
'mormonisme' waar was en dat alle offers die ik had moeten brengen om 
naar Nauvoo te komen de moeite waard waren. Het was alleen al de 
moeite waard om hem te zien. Tot op zekere hoogte was ik voorbereid 
om hem te zien, maar ik zeg u dat ik niet teleurgesteld was, want er is 
nooit een man zoals hij geweest. 

'De enige keer dat er een man op hem leek, was toen Brigham Young 
zichzelf als president van de kerk en opvolger van de profeet Joseph 
Smith aankondigde. Ik kan me de woorden niet meer herinneren, maar 
dat was wat hij op de heuvel van de tempel in Nauvoo aankondigde. 
Er waren maar weinig mensen die wisten dat hij aangekomen was. Zij 
wisten dat de Twaalf afwezig waren toen de profeet Joseph en zijn broer 
Hyrum vermoord waren, en ik denk dat maar heel weinig aanwezigen 
wisten dat Brigham Young was teruggekeerd. Toen hij naar voren trad 
en die verklaring aflegde, stond iedereen op en riep als het ware geza-
menlijk uit dat het de profeet Joseph Smith was. 

'Ik stond op een boerenwagen en hoefde dus niet op te staan, maar ieder-
een die zat stond op en riep dit uit. Ik kon het heel goed zien, en iedereen 
dacht dat het werkelijk de profeet Joseph was die uit de dood was opge-
staan. Maar nadat Brigham Young enkele woorden had gesproken, 
bedaarde het tumult en wisten de mensen dat het niet de profeet Joseph 
was, maar de president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Dat was, 
denk ik, de prachtigste manifestatie die ik ooit heb gezien, en ik heb er 
veel gezien. (...) 

'Ik wilde u vooral vertellen over de manifestatie toen de mantel van 
de profeet op Brigham Young viel. Daarna hadden wij het grootste ver-
trouwen in hem, het grootst mogelijke vertrouwen; en wij hadden ook 
groot vertrouwen in al degenen die hem volgden.' ('My Testimony', 
Faith Promoting Stories [1977], blz. 137-138.) 

• Waarom was het belangrijk dat de heiligen uit de beginperiode van de 
kerk een dergelijke ervaring hadden toen Joseph Smith was gedood? 

Een andere ervaring over de ontmoeting met een profeet wordt verteld 
door zuster Piriko Valkama Petersen. 

• Laat een zuster het volgende verhaal voorlezen: 
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'In de zomer van 1952 brachten de meisjes van onze gemeente enige tijd 
door in een padvindsterskamp in de omgeving van Helsinki (Finland), 
waar wij bezoek van president David O. McKay verwachtten. Een prach-
tige open plaats in het bos, omgeven door hoge berken, was uitgekozen 
als plaats waar de president verwelkomd zou worden. En omdat het een 
goede zomer was, geloofden wij dat die bijzondere dag ook prachtig zou 
zijn. 

'Toen de tijd naderde en wij over zijn bezoek spraken, vroeg een van de 
meisjes plotseling: "Wat zal er met ons getuigenis gebeuren als hij niet 
handelt of er uitziet als een profeet?" Langzamerhand begon er twijfel in 
ons op te komen. De duisternis van deze twijfel leek wel in de natuur 
weerspiegeld te worden, want op de dag van zijn komst waren er don-
kere wolken boven ons hoofd en stroomde de regen neer. Ik herinner mij 
nog dat ik met een vriendin onder een grote boom zat en naar de regen 
keek die op het meer kletterde. Mijn gedachten keerden herhaaldelijk 
terug naar de knagende angst dat de president niet aan onze verwachtin-
gen zou voldoen. Ik wist wel dat hij niet zou verschijnen in witte klede-
ren zoals de profeten van vroeger op de platen, maar dat hij gekleed zou 
zijn als een gewone man. Ik was zo bang dat ik mijn getuigenis zou ver-
liezen, dat ik weggelopen zou zijn als dat mogelijk was geweest. Maar 
dat kon niet, want ik was gevraagd om het welkomstwoord te spreken. 

'Toen wij naar de open plaats in het bos liepen, hield het op met regenen, 
maar de lucht was zo donker en bewolkt dat het bijna donker was. Onze 
uniformen waren nat en wij hadden niet veel enthousiasme meer. In stilte 
(...) wachtten wij. Mijn plaats was in het midden van de rij. Ik moest 
drie stappen naar voren doen, president McKay en zijn gezelschap begroe-
ten, zuster McKay feliciteren met haar verjaardag en haar een bloem 
overhandigen. 

'In deze donkere, natte omgeving kwam een zware auto aanrijden. En 
toen, op het moment dat president McKay uit de auto stapte, brak de zon 
door en plotseling was de open plaats in het bos een zee van licht. De 
bladeren en het gras glinsterden toen de stralen van de zon op de regen-
druppels vielen. Wij waren met stomheid geslagen en een ogenblik ver-
blind door het felle licht. 

'Ik keek naar de president, maar kon hem niet duidelijk zien. Alles wat ik 
zag was zijn majestueuze gestalte tegen de zon, met het licht dat in zijn 
prachtige, witte haar scheen en als het ware een aureool rond zijn hoofd 
vormde. Wij hielden allen onze adem in en stonden daar in eerbiedig 
zwijgen. 

'Ik moest toen drie stappen voorwaarts doen en de president begroeten, 
maar ik kon me niet bewegen. Ik wist dat als ik die drie stappen naar 
voren zou doen, hij onmiddellijk de twijfel en de angst in mijn hart zou 
zien. Iedereen wachtte en ik stond daar hulpeloos. 
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Ten slotte hoorden wij de zendingspresident (.. .) die mij aanmoedigde: 
"Zuster Valkama, had u niets te zeggen?" Ik dwong mijzelf drie hele 
kleine stappen te nemen. De tranen stroomden over mijn gezicht. (. . .) 

'Ik probeerde te spreken. Verward en beschaamd stond ik daar en huilde 
zachtjes. Toen hoorde ik de stem van president McKay. 

'"Kom hier, mijn kind." 

'Ik ging naar hem toe en hij nam mijn beide handen in de zijne en hield ze 
vast terwijl ik mijn welkomstwoord uitsprak. Ik was mij bewust van zijn 
bruine huid en het warme licht in zijn ogen. Ik voelde dat het voor hem 
net zo belangrijk was om mij te helpen als het voor mij was om mijn 
boodschap te geven. Een gevoel van volmaakte rust vloeide van zijn han-
den in de mijne. Mijn angst dat hij mij zou veroordelen, die ik een ogen-
blik eerder nog had gevoeld, verdween en werd vervangen door een 
overweldigend gevoel van liefde. Ik wist dat hij de profeet van God was, 
die niet gekomen was om te oordelen, maar om ons lief te hebben.' 
('When the Sun Broke Through', Ensign, augustus 1976, blz. 37.) 

Hoewel sommigen van ons misschien niet het voorrecht zullen hebben 
om net als zuster Petersen een profeet te zien, kunnen we wel studeren, 
bidden en een getuigenis van de roeping van onze profeet ontvangen. 
We kunnen zo'n getuigenis op verschillende manieren verkrijgen. Eenie-
der van ons behoort voor zichzelf een getuigenis van de levende profeet 
te ontvangen. 

• Vraag wie een profeet heeft gezien of een getuigenis van hem heeft 
gekregen. Laat hen daar iets over vertellen. 

Wij behoren zowel in ons persoonlijk gebed als in ons gezinsgebed voor 
de profeet te bidden. Wij dienen onze kinderen te leren dat ze dankbaar 
moeten zijn voor de profeet en voor hem moeten bidden, zoals in het 
volgende verhaal wordt geïllustreerd: 'Kort nadat zij gehoord hadden 
dat president Joseph Fielding Smith was overleden, knielde een gezin 
neer in gebed. De vader sprak zijn dankbaarheid uit voor het feit dat hij 
tijdens de bediening van die grote profeet had mogen leven. Vervolgens 
dankte hij de Heer voor alle profeten die geleefd hadden, maar in het 
bijzonder voor president Harold B. Lee [de nieuwe president van de 
kerk]. Hij bad dat zijn kinderen bekend zouden worden met de nieuwe 
profeet en zijn leringen zouden bestuderen. Hij bad: "Zegen deze lieve 
kinderen, Vader, zodat zij de mensen zullen volgen die de profeet volgen 
en nooit iets zullen doen dat president Lee niet zou doen.'" (Marian 
Sorensen, 'Teaching Children Through Prayer', Ensign, mei 1973, blz. 34.) 

• Hoe kunnen onze kinderen door zo'n ervaring de profeet leren volgen? 

• Hoe kunnen wij een getuigenis van onze profeet ontvangen? 
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Onze plaatselijke priesterschapsleiders zijn door God geroepen 

• Laat visueel hulpmiddel 13-b zien: 'Een gemeente die een priester-
schapsfunctionaris steun verleent'. 

• Door welke andere dienstknechten zou de Heer tegenwoordig tot ons 
spreken? 

De profeet en de andere algemene autoriteiten presideren alle units van 
de kerk. Daar zij echter niet persoonlijk de zaken van alle units kunnen 
behartigen, hebben zij de bevoegdheid om te presideren en te leiden aan 
anderen gedelegeerd. De Heer roept goede priesterschapsdragers om 
onder leiding van de algemene autoriteiten de plaatselijke units van de 
kerk te leiden. Deze plaatselijke leiders worden door openbaring geroe-
pen om in rechtschapenheid leiding te geven. Hoewel zij misschien zelf 
vinden dat zij niet voldoende zijn voorbereid of opgeleid voor hun lei-
dinggevende taak, heeft de Heer ze gekozen om op dit ogenblik leiding 
te geven, en Hij zal hun de nodige bekwaamheden geven om hun roepin-
gen te vervullen. 

Als plaatselijke leiders zijn gekozen, worden zij ter steunverlening aan 
ons voorgesteld. Als wij onze hand opsteken om ze steun te verlenen, 
beloven wij dat wij ze zullen volgen en zullen helpen in hun roeping. 
President James E. Faust heeft gezegd dat gehoorzaamheid aan de raad 
van priesterschapsleiders ons veel troost kan brengen. Hij zei: 'Ik heb het 
niet over blinde gehoorzaamheid, maar over gelovige gehoorzaamheid, 
waarmee we onze steun hechten aan beslissingen in het vertrouwen dat 
die geïnspireerd zijn. Ik bepleit meer harmonie met de Geest, zodat we 
een bevestiging kunnen krijgen inzake de juistheid van de aanwijzingen 
van onze priesterschapsleiders. We zullen ons veilig en vredig voelen als 
we ons achter de beslissingen van onze priesterschapsleiders scharen.' 
(De Ster, juli 1997, blz. 43) 

• Wat kan een plaatselijke priesterschapsleider van ons vragen? Hoe 
kunnen wij laten zien dat wij geloven dat hij door God geroepen is? 

Het is de taak van de ouders om hun kinderen te leren dat zij de plaatse-
lijke priesterschapsleiders steun moeten verlenen. Zij mogen priester-
schapsleiders nooit bekritiseren of onvriendelijke dingen over hen zeg-
gen. Als we onze leiders bekritiseren zetten wij ons eigen eeuwig heil op 
het spel. Wij dienen erop te letten dat wij in het bijzijn van onze kinderen 
altijd met lof over onze leiders spreken. Wij moeten ze loyaal leren zijn 
ten opzichte van de functies in het koninkrijk van God. Dan zullen onze 
kinderen door ons voorbeeld begrijpen dat ze niet alleen loyaal moeten 
zijn ten opzichte van de functies, maar ook ten opzichte van de mensen 
die als priesterschapsdrager geroepen zijn om in die functie werkzaam te 
zijn. 

'De mannen die het priesterschap dragen, zijn slechts sterfelijke mensen; 
zij zijn feilbaar. (...) 
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'Toch heeft God deze mannen gekozen. Dat hebben zij niet zelf gedaan; 
maar Hij heeft ze gekozen. En Hij heeft hun de bevoegdheid van het hei-
lig priesterschap gegeven, waardoor zij zijn vertegenwoordigers op aarde 
zijn geworden. (...) 

'En zij die hun stemmen verheffen (.. .) tegen het gezag van het heilig 
priesterschap (...) zullen naar de hel gaan, tenzij zij zich bekeren.' 
(George Q. Cannon, Gospel Truth, deel 1, blz. 276.) 

• Hoe kunnen wij onze plaatselijke priesterschapsleiders steunen? 

Wij kunnen hulp krijgen van onze plaatselijke priesterschapsleiders 

• Laat visueel hulpmiddel 13-c zien: 'Een zuster die raad ontvangt van 
haar gemeentepresident'. 

Plaatselijke priesterschapsleiders (onze huisonderwijzers, leiders van 
onze priesterschapsquorums, de gemeentepresident of bisschop, onze 
zendingspresident, districtspresident of ringpresident en anderen) wor-
den niet alleen geroepen om de zaken van de kerk te leiden, maar ook 
om eenieder van ons te helpen. Als wij persoonlijke problemen hebben, 
twijfelen wij soms om onze huisonderwijzers en onze bisschop of ge-
meentepresident om hulp te vragen. Wij denken dat zij het misschien 
niet begrijpen. Soms zijn wij te verlegen. Het Eerste Presidium van de 
kerk heeft echter gezegd: 

'De Heer heeft zijn kerk zo georganiseerd dat alle leden - man, vrouw of 
kind - zich tot een geestelijk en stoffelijk adviseur kunnen wenden, die 
hen heel goed kent en de omstandigheden begrijpt waardoor hun proble-
men zijn ontstaan. Deze plaatselijke leiders hebben door hun ordening of 
aanstelling het recht om de nodige inspiratie en wijsheid te ontvangen 
die iemand in moeilijkheden nodig heeft. Als een bisschop of gemeente-
president hulp nodig heeft, kan hij naar de ringpresident of de zendings-
president gaan, die op zijn beurt raad kan vragen aan een algemeen 
autoriteit. 

'Wij dringen er daarom bij alle leden met problemen of vragen op aan om 
hun bisschop of gemeentepresident zonder aarzelen en openlijk om raad 
te vragen. Hij zal hun de nodige hulp verlenen.' (Brief van het Eerste 
Presidium, 7 oktober 1977.) Leden behoren ook hun huisonderwijzers en 
huisbezoekers te raadplegen. 

Besluit 
Onze hemelse Vader heeft ons lief en heeft ons profeten gegeven om ons 
te leiden. De profeet die president van de kerk is, zal ons nooit op een 
dwaalspoor brengen. Wij moeten een getuigenis van de profeet krijgen en 
onze kinderen naar zijn woorden leren luisteren. 

De plaatselijke priesterschapsleiders zijn ook door God geroepen om ons 
te helpen. Wij moeten ze steunen en helpen. Wij behoren naar hun raad 
en advies te luisteren. 
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Als wij liefde en respect voor onze profeet en plaatselijke leiders tonen, 
zullen de mensen in onze omgeving ook meer geneigd zijn om dat te 
doen. 

Opdracht 
Bestudeer een toespraak die de profeet onlangs heeft gegeven. Breng zijn 
leringen in praktijk. Bespreek thuis de taken van de profeet en de plaatse-
lijke priesterschapsleiders. 

Aanvullende Schriftuur 

• 1 Nephi 22:2 (door de Geest worden zaken aan de profeten bekend-
gemaakt) 

• LV 21:1, 4 - 6 (ontvang het woord van de profeet als het woord van 
God) 

• LV 43:1-7 (openbaringen voor de hele kerk worden alleen door middel 
van de daarvoor aangestelde persoon gegeven) 

• LV 107:71-74 (de bisschop, een rechter in Israël) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 9, 'Profeten van God', in Evangeliebeginselen. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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HET KWAAD VAN DE 
WERELD WEERSTAAN 

Het is het doel van deze les om ons de raadgevingen van de Heer meer 
bewust te worden op het gebied van het kwaad in de wereld, en om ons 
er beter mee om te leren gaan. 

De macht, doelen en misleidingen van Satan 
'Er is een bekend verhaal over drie mannen die naar de baan van bus-
chauffeur solliciteerden. De persoon die zou worden aangenomen moest 
over hooggelegen, gevaarlijke en steile bergwegen rijden. Toen aan de 
eerste man gevraagd werd hoe goed hij kon rijden, antwoordde hij: 
"Ik ben een goede, ervaren chauffeur. Ik kan zo dicht langs de rand van 
de afgrond rijden dat de banden van het voertuig vlak langs de rand 
gaan, zonder er overheen te gaan." 

'"Dat noem ik nog eens goed rijden", zei de werkgever. 

'De tweede man pochte: "Och, ik kan nog wel meer. Ik kan zo nauwkeu-
rig rijden dat de band van het voertuig half op de weg blijft, terwijl de 
andere helft over de rand van de afgrond in de lucht hangt." 

'De werkgever was benieuwd wat de derde man te bieden had, en hij was 
verrast en verheugd toen deze zei: "Nou, meneer, ik blijf zo ver mogelijk 
bij de afgrond vandaan." Onnodig te vragen wie van deze mannen de 
baan kreeg.' (The Miracle of Forgiveness [1969], blz. 217-218.) 

Onze levensreis in deze laatste dagen brengt ons in gevaarlijke gebieden. 
(Zie 2 Timoteüs 3:1.) Wij behoren dezelfde instelling als die derde 
chauffeur te hebben. Net zoals hij op verstandige wijze het gevaar wilde 
vermijden, behoren wij het kwaad in de wereld te vermijden. 

• Lees 1 Tessalonicenzen 5:22. Waarom is het belangrijk dat wij zelfs de 
schijn van het kwaad vermijden? 

• Lees Moroni 7:12,14. Wie verleidt ons het kwade te doen? 

In de Schriften wordt de duivel, of Satan, 'een vijand van God' genoemd 
(Moroni 7:12) en een vernietiger van 'de zielen der mensen' (Helaman 
8:28). Hij staat onder verschillende namen bekend, waarvan enkele zijn 
doelen duidelijk maken: 'de boze' (LV 93:37), 'de vernieler' (LV 101:54), 
'de verzoeker' (Matteüs 4:3) en 'de vader van alle leugens' (2 Nephi 2:18). 
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Wij weten dat Satan en zijn volgelingen geesten zijn die geen lichaam 
van vlees en beenderen hebben en ons sterfelijk lichaam in bezit willen 
nemen. (Zie Matteüs 8:28-32). De boze probeert ons ongelukkig te 
maken. Hij wil ons onze keuzevrijheid afnemen, ons van onze eeuwige 
doelen afleiden, ons tot slaaf maken en ons vernietigen. Satan gebruikt 
leugens, bedrog, en halve waarheden om ons te verleiden en ons gevan-
gen te nemen. 

President Spencer W. Kimball heeft over Satan gezegd: 'Hij versiert het 
kwade om het prachtig, aantrekkelijk, gemakkelijk en zelfs goed te doen 
lijken.' ('The Blessings and Responsibilities of Womanhood', Ensign, 
maart 1976, blz. 70.) 

Satan streeft ernaar het gezin te vernietigen. Een van zijn vele listen is de 
aanval op de rol die de Heer de vrouw heeft toebedeeld. 'Satan en zijn 
handlangers (...) lokken de vrouw weg van haar belangrijkste taak als 
echtgenote, moeder en huisvrouw.' (N. Eldon Tanner, Conference Report, 
oktober 1973, blz. 124; of Ensign, januari 1974, blz. 7.) 

In zijn pogingen de vrouw te misleiden, gebruikt Satan redenen die 
slechte daden aanvaardbaar doen lijken. 

• Laat iemand de volgende misleidende redeneringen voorlezen die wij 
tegenwoordig in de wereld horen: 

1. Abortus: 'Het is mijn lichaam. Ik kan ermee doen wat ik wil.' 

2. Seksuele onreinheid: 'Iedereen doet het.' 

3. Huwelijk: 'Het is beter om eerst te proberen of je wel bij elkaar past, 
en samen te wonen voordat je gaat trouwen. Het huwelijk is trouwens 
ouderwets.' 

4. Echtscheiding: 'Als het niet goed gaat, geef het dan op.' 

5. Drugs: 'Ze zijn prettig. Ze geven je een goed gevoel.' 

6. Pornografie: 'Je moet van alles lezen om goed op de hoogte te blijven.' 

7. De taak van de vrouw: 'Je bent te intelligent om je tijd thuis met 
kinderen te verknoeien. Je kunt ergens anders een betere bijdrage 
leveren.' 

8. Homoseksualiteit: 'Wij hoeven onze echte gevoelens niet te verbergen. 
Wij hebben begrip en aanvaarding nodig.' 

9. Geboortebeperking: 'Als je al kinderen neemt, moet je er niet zoveel 
nemen. De wereld is al overbevolkt genoeg.' 

Ouderling Delbert L. Stapley heeft gezegd: 'Wees op de hoogte en 
gewaarschuwd voor de sluwe praktijken van Satan, want hij zal nooit 
ophouden met zijn pogingen om ons op het verkeerde pad te brengen. 
Hij is zeer goed in staat om dingen aanlokkelijk en goed te doen lijken, 
terwijl zij in werkelijkheid onze zedelijke ondergang teweeg kunnen 
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brengen. Hij gelooft niet in keuzevrijheid, en hij wil ons verstand, onze 
gedachten en ons gedrag beheersen. Wij zien zijn invloed steeds meer in 
films, tv-programma's, tijdschriften en in het gedrag van mensen en 
naties.' ('Conference Report,april 1975, blz. 32; of Ensign, mei 1975, blz. 22.) 

Het kwaad weerstaan 
Wij kunnen het kwaad weerstaan door naar de wijze raad van onze lei-
ders te luisteren, door ons vast voor te nemen het kwaad te overwinnen 
en door naar de leiding van de Heilige Geest te streven. 

Naar de raad van onze leiders luisteren 
De leiders van de kerk, die voor waarheid en deugd staan, geven ons raad 
met betrekking tot het kwaad in onze tijd. Zuster Elaine L.Jack, voorma-
lig algemeen presidente van de zustershulpvereniging, heeft gezegd: 'Wij 
zijn (. . .) onderwezen door profeten, zieners en openbaarders, en door 
algemene autoriteiten die het priesterschap van God dragen. Hun bood-
schap is bestemd voor ieder lid van de kerk. Wanneer wij "oren hebben 
om te horen" (Matteüs 11:15), kunnen wij het woord van de Heer onder-
scheiden, "hetzij gesproken door mijn eigen stem, of door de stem mijner 
dienstknechten, dat is hetzelfde" (LV 1:38).' {De Ster, januari 1997, blz. 75.) 

Wij moeten luisteren naar wat onze leiders zeggen, hun raad gehoorza-
men en deze waarheden aan ons gezin doorgeven. 

• Laat meerdere leden van de klas de volgende woorden van onze 
kerkleiders voorlezen: 

Abortus 

'Gezien de grote publieke belangstelling voor abortus bevestigen wij nog-
maals dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
altijd tegen abortus provocatus is geweest. Meer dan een eeuw geleden 
heeft het Eerste Presidium van de kerk al voor dit kwaad gewaarschuwd. 
Wij hebben herhaaldelijk mensen aangemoedigd om zich niet in te laten 
met de schadelijke praktijk van abortus voor persoonlijk of maatschappe-
lijk gemak. 

'De kerk erkent dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin abortus 
provocatus gerechtvaardigd is - zoals zwangerschap ten gevolge van 
incest of verkrachting; als het leven of de gezondheid van de vrouw 
volgens competent medisch advies in ernstig gevaar is; of als de foetus 
volgens competent medisch advies zulke ernstige afwijkingen vertoont 
dat hij na de geboorte niet in leven zal blijven. Maar dat zijn niet auto-
matisch redenen voor abortus provocatus. Zelfs in die gevallen moet het 
echtpaar pas abortus in overweging nemen na met elkaar en met hun 
bisschop gesproken te hebben en goddelijke bevestiging door gebed ont-
vangen te hebben. 

'Abortus provocatus is fundamenteel tegen het gebod van de Heer, "Gij 
zult niet stelen, noch overspel bedrijven, noch doden, noch iets dergelijks 
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doen" (LV 59:6). Wij dringen er bij alle mensen op aan om de heiligheid 
van het menselijk leven te behouden en daardoor het geluk te ontvangen 
dat beloofd is aan allen die de geboden van de Heer onderhouden.' 
('Statement Issued on Abortion', Church News, 19 januari 1991, blz. 5.) 

Seksuele onreinheid 

'De Heer heeft het gebruik van intieme handelingen buiten het huwelijks-
verbond verboden, omdat ze zijn doeleinden ondermijnen. Binnen het 
heilig huwelijksverbond voldoen dergelijke relaties wel aan zijn plan. Als 
ze op enige andere wijze voorkomen, gaan ze tegen zijn wil in. Ze veroor-
zaken ernstige emotionele en geestelijke schade. Ook al beseffen de des-
betreffende personen dat nu niet, later zullen ze het inzien. 

'Seksuele onreinheid veroorzaakt een hindernis voor de invloed van de 
Heilige Geest met alle opbouwende, verhelderende en machtgevende 
vermogens. Ze gaat gepaard met krachtige lichamelijke en emotionele sti-
mulatie. Na verloop van tijd schept ze een onbevredigbaar verlangen dat 
de overtreder tot steeds ernstiger zonde leidt. Ze brengt zelfzucht teweeg 
en kan leiden tot agressief gedrag, zoals mishandeling, abortus, seksueel 
misbruik en geweldmisdrijven. Een dergelijke stimulans kan tot homo-
seksueel gedrag leiden. Ze is slecht en absoluut verkeerd. 

'Seksuele overtreding zou (.. .) je geestelijke kracht uitputten, je geloof in 
Jezus Christus ondermijnen, en je vermogen wegnemen om Hem te 
dienen. Consequente, bereidwillige gehoorzaamheid vergroot je zelfver-
trouwen en je vermogens. Ze ontwikkelt je karakter dusdanig dat je grote 
moeilijkheden onder ogen kunt zien en kunt overwinnen. Ze zorgt 
ervoor dat je in aanmerking komt voor het ontvangen van inspiratie en 
macht van de Heer.' (Zie Richard G. Scott, De Ster, januari 1995, blz. 34.) 

Huwelijk 

'Wij, 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.' ('Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld', De Ster, januari 1996, blz. 93.) 

Echtscheiding 

'Waarom al die gebroken gezinnen? Wat gebeurt er met de huwelijken 
die beginnen met oprechte liefde en het verlangen om loyaal en trouw 
aan elkaar te zijn? (...) 

'Volgens mij is zelfzucht de oorzaak van deze problemen. (...) 

'Er is voor dit alles een oplossing. Die ligt niet in echtscheiding. Zij ligt in 
het evangelie van de Zoon van God. Hij heeft gezegd: "Hetgeen dan God 
samengevoegd heeft, scheide de mens niet" (Matteüs 19:6). De remedie 
voor de meeste spanningen in een huwelijk is geen echtscheiding. Het is 
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bekering. Het is geen scheiding van tafel en bed. Het is eenvoudige inte-
griteit die een man ertoe aanzet om zijn rug te rechten en zijn verplichtin-
gen na te komen. Het is de toepassing van de gulden regel.' (Gordon B. 
Hinckley, De Ster, juli 1991, blz. 70.) 

Drugs 

'Blijf daarom ook van drugs af. Die kunnen je absolute ondergang bete-
kenen. Ze nemen je verstandelijke vermogens weg. Je zult er op een 
vreselijk gemene manier aan verslaafd raken. Ze zullen je geest en je 
lichaam vernietigen. Ze zullen zo'n begeerte bij je veroorzaken dat je alles 
zult doen om die te bevredigen.' (Gordon B. Hinckley, De Ster, juli 1998, 
blz. 57.) 

Pornografie 

'Jullie leven in een wereld vol vreselijke verleidingen. Pornografie met 
haar vulgaire vuiligheid gaat als een afschuwelijke vloedgolf over de 
aarde. Het is vergif. Bekijk en lees het niet. Het zal je vernietigen. Het 
zal je je zelfrespect ontnemen. Het zal je beroven van het gevoel voor 
de schoonheid van het leven. Het zal je omlaaghalen in een moeras van 
slechte gedachten, en misschien ook van slechte daden. Blijf er vanaf. 
Schuw het alsof het een gemene ziekte is, want het is net zo dodelijk. 
Wees deugdzaam in gedachte en daad. God heeft, met een bedoeling, 
in jullie een goddelijke drang geplant die gemakkelijk ontaardt in iets 
slechts.' (Gordon B. Hinckley, De Ster, januari 1998, blz. 56.) 

De taak van de vrouw 

'Laat ik u, moeders, dochters en vrouwen overal ter wereld, met nadruk 
wijzen op het feit dat wegens uw groot vermogen en krachtige invloed 
ten goede, Satan vastbesloten is u te vernietigen. U kunt geen compromis 
met hem sluiten. U moet de kracht, de moed, het verlangen en de vastbe-
radenheid hebben om te leven zoals de Heer dat van u verlangt - een 
goed, rein leven. ( . . .) 

Meisjes, bereid je voor op de rol van moeder, door middels een goede 
opleiding kennis en wijsheid te vergaren. Wij leren dat de heerlijkheid 
van God intelligentie is. Daarom moeten wij ons allen bewust zijn van 
wat er om ons heen gebeurt en ons voorbereiden Satan te weerstaan in 
zijn pogingen om ons van onze goddelijke bestemming af te leiden. Met 
kennis, wijsheid, vastberadenheid en de hulp van de Geest van de Heer 
kunnen wij slagen.' (N. Eldon Tanner, Conference Report, oktober 1973, 
blz. 126-127; of Ensign, januari 1974, blz. 8-10.) 

Homoseksualiteit 

'De wet van kuisheid die de Heer heeft ingesteld, omvat onthouding van 
seksuele betrekkingen buiten het wettig huwelijk en trouw binnen het 
huwelijk. Alleen seksuele betrekkingen tussen twee huwelijkspartners 
zijn juist, als ze op passende wijze een plaats krijgen in het huwelijk. Elk 
ander seksueel gedrag, met inbegrip van (...) homoseksueel en lesbisch 
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gedrag, is zondig. Degenen die in zulke praktijken volharden of anderen 
ertoe aanzetten dat te doen, worden aan kerkelijke discipline onderwor-
pen. (...) 

'Dergelijke gedachten en gevoelens, wat er de oorzaak ook van moge zijn, 
kunnen en moeten overwonnen worden en zondig gedrag moet ophou-
den. Dat kan bereikt worden door geloof in God, echte bekering en vol-
harding.' (Brief van het Eerste Presidium, 14 november 1991.) 

Geboortebeperking 

'Hoeveel kinderen moet een echtpaar hebben? Zoveel kinderen als zij 
kunnen verzorgen! Kinderen verzorgen betekent natuurlijk meer dan 
hun gewoon het leven geven. Kinderen moeten bemind, opgevoed, 
onderwezen, gevoed, gekleed, gehuisvest en goed voorbereid worden 
om zelf goede en bekwame ouders te worden. Veel ouders in de kerk 
hebben een groot gezin en tonen hun geloof in Gods belofte dat Hij hen 
zal zegenen als zij zijn geboden onderhouden. Anderen verlangen er 
wel naar, maar krijgen toch niet de kinderen of het aantal kinderen dat 
zij verlangd hebben. In zo'n persoonlijke aangelegenheid mogen we 
elkaar niet oordelen.' (Dallin H. Oaks, De Ster, januari 1994, blz. 70.) 

'De Heer heeft ons geboden ons te vermenigvuldigen en de aarde te ver-
vullen opdat wij vreugde in ons nageslacht mogen hebben, en er is inder-
daad geen grotere vreugde dan die voorkomt uit het hebben van geluk-
kige kinderen in een goed gezin. Maar Hij heeft nimmer voorgeschreven 
hoeveel kinderen een gezin moet hebben, en dat heeft de kerk ook niet. 
Dat is een heilige aangelegenheid die alleen het betrokken echtpaar en de 
Heer aangaat.' (Gordon B. Hinckley, Hoekstenen voor een gelukkig gezin 
[brochure, 1984], blz. 6.) 

• Waar kunnen we achter de hedendaagse leringen van onze leiders 
komen? (Laat iemand de afdeling 'Woorden van onze levende profeten' 
in hoofdstuk 10 van Evangeliebeginselen lezen.) 

Ouderling Gene R. Cook heeft ons opgeroepen het goede te steunen en 
ons vrijmoedig voor de Heer uit te spreken. Hij heeft het voorbeeld aan-
gehaald van een vrouw die dit in een moeilijke situatie deed: 

'Zij lunchte samen met enkele leden van de kerk, waarvan sommigen 
actief en anderen inactief waren. Er waren ook enkele niet-leden bij. Het 
onderwerp van gesprek kwam op abortus en geboortebeperking en een 
van de niet-leden had daar (.. .) een zeer uitgesproken mening over. Zij 
zei, ten onrechte, dat zij vond dat er niets kwaads stak in abortus en [uitte 
andere extreme visies]. Deze goede zuster werd voor de keuze gesteld of 
ze over het weer of een ander veilig onderwerp zou praten, of dat ze voor 
de waarheid zou uitkomen. Deze fijne vrouw koos voor het laatste. 
Nadat zij uiteenzette wat de Heer over (...) deze dingen had gezegd, gaf 
ze getuigenis van haar eigen gevoelens. (...) Later kwam een van de inac-
tieve vrouwen naar deze zuster toe en zei dat zij nooit eerder het stand-
punt van de Heer over deze dingen had begrepen, maar dat ze die dag 
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het gevoel had dat de waarheid was gesproken.' (Conference Report, 
april 1976, blz. 153; of Ensign, mei 1976, blz. 103.) 

• Waarom was het belangrijk dat deze zuster wist wat de Heer over 
hedendaagse kwesties had gezegd? Waarom moeten wij weten wat de 
Heer over het kwaad van deze tijd heeft gezegd? 

Ouderling Marvin J. Ashton heeft ons de volgende raad gegeven: 

'Voor ons, leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, is er nog nooit een tijd geweest waarin het belangrijker 
was om voor onze mening uit te komen, voor onze geloofsovertuigingen 
pal te staan en ons onder alle omstandigheden goed te gedragen. Wij 
mogen ons niet laten manipuleren of tot boosheid laten verleiden door 
mensen die listige pogingen doen om over actuele kwesties te strijden. 

'Als bepaalde kwesties in tegenspraak zijn met de wetten van God, moet 
de kerk haar standpunt kenbaar maken. (. . .) 

'Het is aan ons om door verstandige redenering, vriendelijke overreding 
en juiste voorstelling van zaken ons standpunt uit te leggen. (...) 

'Kunnen wij bij stellingname tegen het kwaad van deze tijd, (...) ons 
standpunt kenbaar maken zonder onze vuisten te ballen, onze stem te 
verheffen en een woordenstrijd te ontketenen? (. . .) Dit kan het best 
bereikt worden (...) door gepaste inzet, en niet door woordenstrijd en 
twist.' (Conference Report, april 1978, blz. 9-10,12; of Ensign, mei 1978, 
blz. 7-9.) 

• Lees Alma 38:10-12. Hoe moeten we volgens deze teksten ons geloof 
verkondigen? 

Vastbesloten het kwaad te weerstaan 

• Wijs naar de volgende gedachte op het bord en lees die voor: Wij mogen 
niet vergeten dat 'Satan geen macht over ons heeft tenzij hem wij 
die geven. (...) God zal ons nooit dwingen het goede te doen, en Satan 
heeft geen macht om ons te dwingen het kwade te doen.' (Improvement 
Era, juni 1970, blz. 45.) 

Wij moeten krachtig en vastbesloten stelling nemen tegen Satan. Na over 
de ervaring van Mozes met Satan te hebben gesproken (zie Mozes 
1:1-24), heeft president Spencer W. Kimball uitgelegd waarom dit nodig 
is: 'Als Satan wordt uitgedaagd, wordt hij kwaad, zoals toen met Mozes. 
Hij riep met luide stem, hij sidderde en beefde en ging toen weg omdat 
Mozes vastbesloten was. Er was geween, geweeklaag en knersing der tan-
den toen hij wegging van Mozes. Er bleef hem niets anders over. Hij moet 
weggaan als u zegt: "Ga weg van mij, Satan." Iedere ziel in het sterfelijk 
leven is sterker dan Satan, als die ziel maar vastbesloten is.' ('The Blessings 
and Responsibilities of Womanhood', Ensign, maart 1976, blz. 71, cursive-
ring toegevoegd.) 
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• Waarom moeten wij vastbesloten zijn ons van de invloed van Satan te 
bevrijden? Hoe kan de kennis van dit beginsel ons troost en moed 
geven? 

Naar de leiding van de Heilige Geest streven 
Wij hebben de raad gekregen naar de leiding van de Heilige Geest te stre-
ven in onze pogingen het kwade te weerstaan. President Marion G. 
Romney heeft ons eraan herinnerd dat 'wij niet bedrogen of verdorven 
moeten - of behoeven te - worden door (.. .) slechte leringen en prak-
tijken. En wij zullen niet door hen beïnvloed worden als wij in gedachten 
houden wie wij zijn en de middelen gebruiken waarmee de Heer ons 
begiftigd heeft om ze te onderscheiden en te vermijden. 

'Laten wij nooit vergeten - (.. .) 

'Dat onze geest afstamt van hemelse, onsterfelijke ouders; 

'Dat we als een van de belangrijkste doelen van het leven op aarde 
beproefd worden om te zien of wij zullen doen wat de Heer van ons 
verwacht. (.. .) 

'Het is belangrijk dat wij voor ogen houden dat de beslissingen tussen 
goed en kwaad de belangrijkste beslissingen zijn die wij ooit zullen 
nemen. Daardoor wordt ons geluk of onze ellende in tijd en eeuwigheid 
bepaald. 

'Het is vanzelfsprekend, rechtvaardig en waar dat God, onze Vader in de 
hemel, en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser, ons niet in 
deze situatie zouden plaatsen waar zoveel van onze keuzen afhangt, zon-
der het middel om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Het mid-
del dat ons is gegeven, is de stem van de Geest.' ('The Voice of the Spirit', 
Ensign, augustus 1978, blz. 3-4.) 

• Lees Efeziërs 6:11-18. In hoeverre heeft de leiding van de Heilige Geest 
betrekking op het aandoen van de gehele wapenrusting Gods? 

Besluit 
De macht en de invloed van Satan zijn groot. Nu de wederkomst van 
Heer naderbij komt, zal Satan nog harder werken om ons te bedriegen en 
te vernietigen. Als wij vastbesloten zijn, kunnen we het kwaad van deze 
tijd weerstaan. 

Omdat het Eerste Presidium en de Twaalf zich bewust zijn van de valse 
filosofieën en al het kwaad in de wereld, blijven zij ons onder leiding van 
de Heer waarschuwen en onderwijzen. Wij moeten hun raadgevingen 
opvolgen om kracht en bescherming te verkrijgen. 

Wij moeten het advies in gedachte houden dat president Ezra Taft Benson 
ons heeft gegeven: 'Tegen de heiligen der laatste dagen over de gehele 
wereld zeggen wij: (. . .) Onderhoud de geboden van God. Volg de raad 
van zijn hedendaagse profeet op. (...) Leer uw kinderen hoe zij oprecht 
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voor de Heer kunnen wandelen. Bid 's ochtends en 's avonds in uw 
gezin. (.. .) "Geef niet toe aan het kwade, maar bestrijd het altijd met het 
goede" (Virgilius)/ (Conference Report, april 1978, blz. 48; of Ensign, 
mei 1978, blz. 34.) 

Opdracht 
Bid om wijsheid zodat u het kwade kunt herkennen en weerstaan. 
Spreek u vrijmoedig uit voor het goede. Bereid u voor op de wederkomst 
van de Heer. Weersta het kwaad van deze tijd door de raad van de Heer 
in LV 45:57 toe te passen: wees verstandig, ontvang de waarheid, neem 
de Heilige Geest tot gids en laat u niet misleiden. 

Aanvullende Schriftuur 

• Romeinen 12:21 (het slechte door het goede overwinnen) 

• 1 Nephi 22:16-26 (rechtschapen mensen hoeven niet te vrezen) 

• 2 Nephi 9:28-39 (de afschuw van de verlokkingen van Satan) 

• Mozes 4:4 (Satan, de vader van alle leugens) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Les de hoofdstukken 3 en 4 in Evangeliebeginselen: 'Jezus Christus, 
onze uitverkoren Leider en Heiland' en 'Keuzevrijheid'. 

2. Zet het volgende op het bord: 'Satan heeft geen macht over ons, tenzij wij 
hem die geven. (...) God zal ons nooit dwingen het goede te doen, en Satan 
heeft geen macht om ons tot het kwade te dwingen.' (Sterling W. Sill.) 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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BEPROEVINGEN 
EN TEGENSPOED 

Het doel van deze les is ons de rol van tegenspoed in het leven te doen 
begrijpen. 

Het doel van beproevingen en tegenspoed begrijpen 

• Zing alle drie coupletten van 'Dacht gij aan 't gebed?' (lofzang 96). 

Ouderling Robert E. Wells heeft over de volgende ervaring verteld, waar-
door hij een nieuw perspectief op het doel van beproevingen en tegen-
spoed heeft verworven: 'De laatste dertig jaar heb ik vele soorten vlieg-
tuigen gevlogen, zowel in de Verenigde Staten als in Latijns-Amerikaanse 
landen. Niet zo lang geleden, toen ik na een afwezigheid van enkele jaren 
in de Verenigde Staten was teruggekeerd, bood een goede vriend mij het 
gebruik van zijn nieuwe [vliegtuig] aan. (...) 

'Wij bespraken of ik wel gedekt zou zijn door zijn verzekering en ik 
ontdekte dat ik eerst een vlucht met een bevoegde instructeur moest 
maken omdat het enige tijd geleden was dat ik met dat type vliegtuig 
had gevlogen. 

'De afspraak werd gemaakt en ik trof de instructeur op de afgesproken 
tijd naast het vliegtuig, met mijn vliegdiploma's uit de Verenigde Staten, 
Argentinië, Paraguay en Ecuador, en logboeken waarin vluchten met de 
Cessna 310 waren opgenomen die ik over oerwouden, bergen, woestij-
nen, internationale grenzen enzovoorts had gemaakt. Hij glimlachte 
kalm, maar was niet onder de indruk. Hij zei: "Ik heb over u gehoord, en 
ik twijfel er niet aan dat u veel gevlogen hebt, maar ik neem aan dat het 
vluchten waren waarop niets verkeerd ging. Laten wij dit toestel nu maar 
eens starten en zien hoe goed u vliegt als alles verkeerd gaat!" 

'Gedurende het volgende uur zorgde hij ervoor dat alles verkeerd ging! 
Hij stimuleerde alle mogelijke noodtoestanden. Hij zette dingen uit die 
aan moesten zijn. Hij zette dingen aan die uit moesten zijn. Hij probeerde 
mijn oriëntatiegevoel in de war te brengen en mij in paniek te doen 
raken. Hij wilde echt weten hoe goed ik kon vliegen als werkelijk alles 
verkeerd ging! Ten slotte klom hij uit het toestel, tekende mijn logboek en 
verklaarde: "Dat was goed. ( . . . )" 
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'Een van de doelen van dit leven is om getest en beproefd te worden, om 
te zien hoe goed wij de Heer zullen dienen. De profeet Joseph [Smith] 
heeft gezegd dat wij beproefd zouden worden om te zien of wij ondanks 
alle gevaren de Heer trouw zouden blijven dienen. Voordat wij op aarde 
kwamen, wisten we dat er vele ongunstige omstandigheden zouden zijn 
om ons te beproeven: ongelukken, ziekten, verleidingen, misleidingen, 
teleurstellingen, ontmoedigingen, tegenspoed, mislukkingen om ons te 
beproeven en allerlei omstandigheden om ons karakter te bepalen. (. . .) 

'Maar de vraag is nog steeds: hoe goed kunt u vliegen als alles verkeerd 
gaat? Hoe goed kunt u leven als u aan alle testen en beproevingen 
wordt onderworpen en ieder bewijs van uw getrouwheid moet leveren?' 
(Robert E. Wells, 'How Well Can You Fly It When Everything Goes 
Wrong?', New Era, juni 1978, blz. 4-6.) 

• Wat is het doel van beproevingen? Waarom is het belangrijk dat wij 
getrouw leren blijven in tijden van beproeving? 

• Wat voor beproevingen moeten wij misschien doorstaan? 

Het is duidelijk dat wij allemaal met beproevingen en tegenspoed gecon-
fronteerd zullen worden, hoe rechtschapen we ook zijn. President John 
Taylor heeft ooit gezegd: 'Ik heb de profeet Joseph Smith eens tot de 
Twaalf horen zeggen: "U zult allerlei beproevingen moeten doorstaan. 
En het is net zo noodzakelijk dat u beproefd wordt als dat Abraham en 
andere mannen van God beproefd werden. En (zei hij) God zal naar u 
zoeken, u beetpakken en wat u dierbaar is ontnemen, en als u het niet 
kunt verdragen, zult u niet geschikt zijn voor een erfenis in het celestiale 
koninkrijk van God.'" (Deseret News [Weekly], 29 augustus 1883, blz. 498.) 

Het hoofd bieden aan tegenspoed 
Zuster Stella Oaks, de moeder van ouderling Dallin H. Oaks, heeft het 
volgende verhaal verteld over enkele van haar beproevingen, en hoe zij 
die het hoofd heeft leren bieden: 

'Om een persoonlijke relatie met onze hemelse Vader te ontwikkelen, 
er nooit aan te twijfelen dat alle details van ons leven door Hem geleid 
worden, en in het midden van de strijd te kunnen zeggen: "Uw wil 
geschiedde", is het punt dat bereikt moet worden om in geloof te wande-
len. Dat is de vaardigheid die iedere ziel op zijn eigen manier moet 
vinden, door alle moeilijkheden in het leven creatief te overwinnen. Ik 
onderging mijn zwaarste beproeving toen ik gehoorzaamheid aan een 
schrikbarend gebod moest leren - het aanvaarden van de naderende 
dood van mijn man na slechts elf jaar getrouwd te zijn geweest, en het 
feit dat ik als moeder en vrouw alleen zou staan in de wereld. 

'Ik moest aanzien hoe Lloyd [mijn man] iedere dag zwakker werd. (. . .) 

'Op een nacht in juni knielde ik volledig uitgeput in gebed neer. Ik vroeg 
me midden in de nacht af hoe nederig iemand wel moest zijn om ant-
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woord op smeekbeden te krijgen. En juist op dat ogenblik voelde ik mij 
geheel omgeven door een geest van rust, een diepe verzekering dat 
God overal is en dat Hij de leiding had en niet ik. Eindelijk kon ik zeggen: 
"Uw wil geschiedde", en er vrede mee hebben. (. . .) Ik kon mij in mijn 
geloof ontspannen en ontdekte dat ik een nieuw vertrouwen in de Heer 
had gevonden. 

'Maar hoewel ik door deze rust omgeven was, kon ik toch niet slapen en 
weer deed ik het licht aan. Toen ik de Leer en Verbonden wilde pakken, 
(...) viel deze open bij een afdeling waar [een boodschap voor mij in 
stond]. (. . .) Mij werd duidelijk gemaakt dat de Heer mij liefhad en dat ik 
de kracht zou ontvangen om mijn taak te volbrengen. Ik voelde mij 
omringd door liefde, en dit gevoel heeft mij gesteund sinds die grote ver-
andering in mijn leven plaatsvond. Ik heb voortdurend ontberingen en 
problemen moeten meemaken, maar heb altijd geweten dat Jezus de 
Christus is, onze Verlosser, en dat Hij ons steunt in de tegenstellingen die 
overal aanwezig zijn.' ("Thy Will Be Done', Remarkable Stories from the 
Lives of Latter-day Saint Women [1973-1975], deel 2, blz. 183-184.) 

• Wat heeft zuster Oaks door haar beproevingen geleerd? Kunt u 
vertellen wat u door uw beproevingen hebt geleerd? 

• Waarom is het belangrijk dat wij de wil van de Heer leren aanvaarden? 

Toen zuster Oaks geloof had en bad, kreeg ze kracht en zekerheid uit de 
Schriften, en ze steunde op Jezus Christus. Ze ontdekte dat ze tegen haar 
beproevingen opgewassen was. Dat geldt ook voor ons. 

Geloof in onze Heiland 
Als we naar Hem op zoek gaan, zal Jezus Christus ons onze lasten helpen 
dragen. 

• Lees Matteüs 11:28-30. Welke zegen wordt beloofd aan de mensen die 
tot Jezus Christus komen? 

Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: 'Geloof oefenen is vertrouwen 
dat de Heer weet wat Hij met u doet en dat het Hem zal lukken, voor uw 
eeuwig welzijn, ook al begrijpt u niet hoe Hij dat in hemelsnaam voor 
elkaar krijgt. In ons begrip van eeuwige zaken en het effect ervan op ons 
hier op aarde, zijn wij kleine kinderen. Maar soms doen we alsof we het 
allemaal wel weten. Als u omwille van zijn doeleinden beproevingen 
doormaakt, en als u daarbij Hem vertrouwt en geloof in Hem oefent, 
zal Hij u helpen. Die steun komt meestal stap voor stap, beetje bij beetje. 
In elke fase die u doormaakt, gaan de pijn en problemen van het opgerekt 
worden gewoon door. Als alles na uw eerste verzoek werd opgelost, 
zou u niet kunnen groeien. Uw vader in de hemel en zijn geliefde Zoon 
houden met een volmaakte liefde van u. Ze laten u geen seconde langer 
problemen doormaken dan absoluut noodzakelijk is voor uw welzijn of 
dat van uw dierbaren. (De Ster, januari 1996, blz. 15.) 
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Bidden en vasten 
'In tijden van nood is het gebed een grote troost. Voor kleine tot grote 
beproevingen kan het gebed ons in contact brengen met God, onze 
grootste Bron van troost en raad.' (Ezra Taft Benson, Conference Report, 
oktober 1974, blz. 91; of Ensign, november 1974, blz. 66.) 

Als wij bijzondere hulp van de Heer nodig hebben, mogen we niet ver-
geten dat we door vasten kracht kunnen krijgen. Als wij onze gebeden 
gepaard laten gaan met vasten, kunnen wij de Geest voelen en de wil van 
de Vader voor ons leren kennen. (Zie les 6 in De vrouw in de kerk A.) 

• Hoe kunnen we door middel van het gebed tegen onze problemen 
opgewassen zijn? 

• Waarom zijn geloof en vertrouwen in de Heer belangrijk als wij 
bidden? 

• Waarom laat de Heer onze lasten soms op ons drukken, ook al vragen 
wij Hem oprecht ze weg te nemen? 

De Schriften 
In de Schriften staan veel teksten die ons duidelijkheid, aanmoediging 
en troost kunnen geven. We kunnen antwoorden op onze vragen in de 
Schriften vinden. De woorden van de hedendaagse profeten kunnen 
ons leiding geven. Als we gesterkt door de boodschappen in de Schriften 
onze problemen onder ogen zien, zullen wij nieuwe moed en leiding 
ontvangen. 

• Laat iemand over een ervaring te vertellen waaruit blijkt hoe zij door 
de Schriften gesterkt werd om een probleem op te lossen of aan te 
kunnen. 

Priesterschapszegens 
Wij hebben het voorrecht een priesterschapszegen te kunnen ontvangen. 
Deze zegens kunnen om verschillende redenen gegeven worden, zoals 
ziekte, verdriet en beproeving. (Zie les 12, 'Priesterschapsverordeningen', 
in De vrouw in de kerk A.) 

• Vraag de zusters of zij in tijden van beproeving weieens door een pries-
terschapszegen zijn gesterkt. 

President Ezra Taft Benson heeft uitgelegd wanneer we om een zegen kun-
nen vragen: 'In bijzonder moeilijke tijden, of in het vooruitzicht van een 
belangrijke gebeurtenis, kunnen we om een priesterschapszegen vragen. 
Zelfs de profeet Joseph Smith kreeg zo'n zegen van Brigham Young, waar-
door hij vertroosting en leiding voor zijn ziel ontving.' (Conference Report, 
oktober 1974, blz. 92; of Ensign, november 1974, blz. 66.) 

Onze patriarchale zegen kan ook een hulpmiddel zijn om inzicht en 
richting te vinden. Vaak kunnen wij antwoorden op onze problemen of 
zorgen vinden als we deze bijzondere zegen bestuderen. 
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Dienstbetoon en werk 
Als wij anderen helpen, worden onze gedachten van onze eigen proble-
men afgeleid. President Lorenzo Snow heeft gezegd: Als u zich een 
beetje terneergeslagen voelt, kijk dan eens om u heen en kijk naar iemand 
die er slechter voorstaat dan uzelf. Ga naar die persoon toe en ga na 
wat de moeilijkheden zijn. Probeer dan die moeilijkheden weg te nemen 
met de wijsheid die de Heer u gegeven heeft. Dan zult u merken dat uw 
neerslachtigheid verdwijnt, u zich licht voelt, de Geest van de Heer op u 
rust en alles verlicht lijkt te zijn.' (Conference Report, april 1899, blz. 2-3.) 

Kracht van anderen 
Goede vrienden die naar onze problemen kunnen luisteren en ons raad 
en aanmoediging kunnen geven, zijn vaak een grote steun in tijden van 
spanning. De profeet Joseph Smith heeft het volgende over de vreugde 
van vrienden gezegd: 'Hoe heerlijk klinkt de stem van een vriend. Ieder 
teken van blijdschap, uit welke bron ook afkomstig, ontwaakt ieder 
vriendschappelijk gevoel in ons.' (Teachings of the Prophet Joseph Smith 
[1976], blz. 134.) 

Onze grootste vriendschap begint thuis door te geven en groeit van daar-
uit verder. Wij kunnen onze vrienden hun lasten helpen dragen, en zij 
behoren ons de onze te helpen dragen. 

• Lees Mosiah 18:8-9. Welke verantwoordelijkheid hebben wij bij de 
doop op ons genomen? 

• Hoe kunnen wij onze vrienden hun lasten helpen dragen? 

Onze lasten goed verdragen 
Toen de profeet Joseph Smith ten onrechte in Liberty (Missouri) in de 
gevangenis zat, ontving hij in antwoord op zijn smeekbede aan de Heer 
een openbaring. Deze openbaring staat in LV 121 en bevat informatie 
over de zegeningen die wij kunnen ontvangen als we tegenspoed goed 
doorstaan. 

• Lees LV 121:7-8. Welke zegeningen werden aan Joseph Smith beloofd 
als hij alles goed zou verdragen? 

• Wat is het verschil tussen verdragen en goed verdragen? 

George A. Smith herinnerde zich de volgende raad die hij van de profeet 
Joseph Smith had ontvangen: 'Hij [Joseph] zei dat ik nooit ontmoedigd 
mocht raken, onder wat voor moeilijke omstandigheden dan ook. Als ik 
neergelaten zou worden in de diepste mijnschacht van Nova Scotia en 
alle bergen van de Rocky Mountains op mij zouden worden gestapeld, 
zou ik nog niet ontmoedigd mogen zijn, maar vol moeten houden, geloof 
moeten hebben en goede moed blijven houden. Dan zou ik er weer 
bovenuit moeten komen' (Citaat uit My Errand from the Lord: A Personal 
Study Guide for Melchizedek Priesthood Quorums, 1976-1977, blz. 175-176.) 
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Om onze tegenslagen op deze wijze te leren dragen, kunnen we ons 
afvragen: 'Hoe kan ik van deze ervaring een zegen in mijn leven maken? 
Wat kan ik ervan leren? 

Ouderling Robert E. Wells heeft gezegd: 'Soms hebben wij jarenlang geen 
problemen, en dan lijkt het wel of ze allemaal tegelijk komen en lijkt de 
last te zwaar om te dragen. Maar ondanks alles zijn er twee punten waar 
wij houvast aan hebben: (1) voordat we op aarde kwamen, wisten we dat 
het zo zou zijn. Toch wilden wij komen, omdat wij door volharding de 
eeuwige verhoging zouden kunnen verdienen. (2) Wij zullen nooit boven 
ons vermogen verzocht worden.' (New Era, juni 1978, blz. 5.) 

• Lees 1 Korintiërs 10:13. Hoe helpt de Heer ons met het dragen van onze 
lasten? 

Zegeningen na beproeving 

• Lees Johannes 16:33. De Heer verzekert ons dat we ondanks tegen-
spoed gemoedsrust kunnen hebben. 

Job, die zware beproevingen moest ondergaan, ontving zijn zegeningen 
na volharding. De Heer aanvaardde Job en gaf hem 'het dubbele van 
al wat hij bezeten had. (. . .) En de Here zegende het verdere leven van Job 
meer dan het vroegere' (Job 42:10,12). 

• Lees LV 58:2-4. Waarom moeten we zelfs in tijden van tegenspoed 
getrouw blijven? Wat voor zegeningen hebt u ontvangen toen u in 
moeilijke tijden geloof bleef houden? 

Evenals Christus zijn heerlijkheid ontving nadat Hij alles had doorstaan, 
zo kunnen ook wij onze heerlijkheid ontvangen. 'Maar wie standvastig 
blijft, en niet wordt overwonnen, die zal zalig worden.' (Matteüs naar 
Joseph Smith 1:11.) 

Besluit 
In dit leven zullen wij veel tegenspoed ondervinden. De Heer zei tegen 
de profeet Joseph Smith dat hij veel moeilijkheden zou ondervinden. Hij 
legde ook uit waarom: 'Weet dan, mijn zoon, dat dit alles u ondervinding 
zal geven, en voor uw welzijn zal wezen' (LV 122:7). Door deze troos-
tende verzekering kon hij zijn beproevingen goed doorstaan. De beloften 
die hij ontving, zijn ook op ons van toepassing: 'Vrees daarom niet wat 
de mens kan doen, want God zal voor eeuwig met u zijn' (LV 122:9). 

Opdracht 
Bestudeer de Schriften, vooral Leer en Verbonden 121 en 122, om te be-
grijpen hoe we tegenspoed kunnen doorstaan. Bid om kracht en leiding 
om beproevingen in uw leven goed te kunnen doorstaan en overwinnen. 
Vergeet niet dat de grootste zegeningen vaak na de beproeving van ons 
geloof ontvangen worden. 
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Lees deze week de volgende verzen van de lofzang 'O, vast als een 
rotssteen' (lofzang 53), of leer ze uit het hoofd: 

3. Vat moed! Ik ben met u, o, weest niet verschrikt, 
want Ik ben uw God die uw lot hier beschikt. 
Ik sterk u en help u en waarschuw voor 't kwaad, 
als gij vol vertrouwen Mij nimmer verlaat. 

4. Als voor diepe waat'ren gij eens komt te staan, 
weet dat Ik een weg door de kolken u baan. 
Ik blijf uw Beschermer, uw eeuwige Borg, 
En wijd tot uw welzijn uw smart'lijkste zorg. 

5. Als vurige pijlen verstoren uw vreê, 
dan gaat mijn gena in de strijd met u mee. 
De vlam zal niet deren, maar tot uw behoud 
uw smetten verwijd'ren en zuiv'ren uw goud. 

6. Als door bitter lijden ik u roep te gaan, 
en gij veel verdriet ondervindt op uw paan, 
zo zal ik in smarten van u geenszins vliên, 
maar bijstand en hulpe in kommer u biên. 

• Laat tot slot de klas deze vier coupletten van deze lofzang zingen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Psalmen 23 (de Heer is mijn Herder) 

• Matteüs 5:10-12 (zalig zijn zij die vervolgd worden om de 
gerechtigheid) 

• Filippenzen 1:29 (voor Christus lijden) 

• Filippenzen 4:13 (Christus sterkt ons) 

• 1 Petrus 2:20 (geduld in lijden) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Lees LV 121 en 122. 

2. Begin de klas met het zingen van de lofzang 'Dacht gij aan 't gebed?' 
(lofzang 96). 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 

125 



PLICHTEN JEGENS 
OUDERS 

Het doel van deze les is ons aan te moedigen onze ouders lief te hebben 
en te eren. 

Waarom behoren wij onze ouders te eren? 

In de eerste vier van de tien geboden staat hoe onze relatie tot onze 
hemelse Vader behoort te zijn; zij herinneren ons aan onze verantwoor-
delijkheid ten opzichte van Hem. In het vijfde gebod staat wat onze 
verantwoordelijkheid ten opzichte van onze aardse ouders is. 

• Lees Exodus 20:12. Waarom moeten we van onze hemelse Vader onze 
ouders eren? 

Net als met alle geboden is de Heiland ons voorbeeld in het eren van 
onze ouders. Zelfs tijdens zijn lijden aan het kruis toonde Jezus zijn 
bezorgdheid voor zijn aardse moeder. (Zie Johannes 19:26-27.) 

Wij zijn geneigd te denken dat onze ouders eren niets anders betekent 
dan hen gehoorzamen. Maar de Heer bedoelde meer dan alleen gehoor-
zamen toen Hij zei: 'Eer uw vader en uw moeder.' In woordenboeken 
vindt men verschillende definities van het woord eren. De meeste defini-
ties hebben te maken met erkenning, achting, respect, bewondering. 
Maar onze ouders eren betekent meer dan ze gehoorzamen en respecte-
ren. Het betekent ook dat we ze volmondig liefhebben omdat wij dat wil-
len. Als wij onze ouders oprecht eren, willen wij hun rechtschapen ver-
zoeken gehoorzamen. Dan slaan we acht op hun rechtschapen raad en 
advies. 

De meesten van ons hebben ouders voor wie wij achting en liefde voelen, 
en die wij gemakkelijk kunnen eren. Anderen die niet zulke gevoelens 
voor hun ouders hebben, zullen het misschien moeilijk vinden ze te eren. 
Niemand is echter vrijgesteld om zijn of haar ouders te eren, hoe moeilijk 
het misschien ook is. Als onze ouders de geboden niet onderhouden, 
kunnen wij ons afvragen of zij het waard zijn geëerd te worden. Maar in 
het vijfde gebod staat eenvoudigweg dat wij ze moeten eren - het stelt 
ons niet vrij van deze verantwoordelijkheid door beperkingen zoals: 'als 
zij lid van de kerk zijn', 'als zij rijk, gezond of opgeleid zijn', of 'als zij het 
waard zijn geëerd te worden.' 
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Wij zouden het voorbeeld moeten volgen van 'een jonge vrouw die vast-
besloten was haar gevoelens voor haar ouders te verbeteren [en] ernstig 
tot haar hemelse Vader bad. Terwijl zij bad, besloot zij haar Vader in de 
hemel te danken voor haar ouders, hoewel zij dat nooit eerder had ge-
daan. Toen zij de woorden van dank uitsprak, schoten haar ineens vele 
redenen te binnen waarom zij haar ouders dankbaar moest zijn. Zij stond 
op met hernieuwde liefde en begrip voor de twee mensen die, zoals 
zij zich toen realiseerde, ook kinderen van God waren.' ('Look unto Me 
in Every Thought: Mia Maid Course B, Young Women [1978], blz. 42.) 

• Wat zijn enkele redenen waarom wij onze ouders dankbaar moeten zijn 
en moeten eren? 

• Hoe kunnen we door het eren van onze ouders liefde voor onze 
hemelse Vader tonen? 

'Een Amerikaans echtpaar in Europa dineerde eens bij een arts. Zij waren 
onder de indruk van de beleefdheid en het respect ten opzichte van de 
grootmoeder die deel uitmaakte van het gezin. De arts was verbaasd toen 
zij er iets van zeiden. Zijn antwoord was: "God heeft ons door middel 
van ouders geschapen. Wij kunnen hen niet onteren zonder God te onte-
ren.'" (Family Home Evening Manual 1967, blz. 172.) 

Hoe kunnen wij onze ouders eren? 

• Lees Efeziërs 6:1-3. Waarom kunnen we volgens Paulus onze ouders 
eren? Welke voorwaarde stelt Paulus aan onze gehoorzaamheid? 
Wat betekent 'gehoorzaam in de Here'? 

Naast gehoorzaamheid kunnen wij onze ouders op andere manieren 
eren. Een jonge zuster, Estilla Ayala, heeft opgeschreven hoe zij dit gebod 
heeft leren gehoorzamen. 

'Van mijn vijfde tot mijn achttiende jaar was ons gezinsleven erg ongeluk-
kig. Als de oudste van negen kinderen trok ik het mij erg aan als mijn 
moeder en mijn jongere broers en zusjes te lijden hadden onder de wilde 
driftbuien van een dronken vader. Ik vroeg mij dikwijls af: "Wat kan ik 
doen om een beetje geluk in ons gezin te brengen?" 

'Toen ik 14 jaar oud was en op de middelbare school zat, vertelde iemand 
mij eens dat het een gebod van God was om je ouders te eren. Uitermate 
geïnteresseerd vroeg ik: "Hoe kan ik mijn ouders eren?" Men ant-
woordde dat ik moest studeren en een goede student worden. Daardoor 
zouden mijn ouders gelukkig worden. Ik zou een gebod onderhouden als 
ik een goede student zou zijn. Ik was erg gelukkig, en dacht: "Misschien 
kan ik nu een beetje geluk bij mij thuis brengen." Ik deed mijn best om de 
beste student van de klas te worden en ik besloot door mijn gedrag de 
beste dochter in de stad te zijn. Iedereen respecteerde mij en hield van 
mij, maar thuis veranderde er niets. 

'Ik veronderstelde dat er nog iets anders was dat ik kon doen. Dus vroeg 
ik of er nog een ander gebod van God was en ik kreeg te horen: "Heb uw 
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naaste lief als uzelf." Daarom ging ik in een ziekenhuis werken waar ik 
zieke mensen kon helpen. Sommigen waren heel erg arm. Ik begon ze 
allemaal op bijzondere wijze lief te hebben. Ik was gelukkig dat ik dit 
gebod kon gehoorzamen, maar thuis veranderde er nog niets. Toen, om 
de dingen nog erger te maken, begon mijn broer te roken en te drinken, 
en hij wilde geen raad van mij aannemen. 

'Tegen die tijd was ik 18, en het leek wel of al mijn inspanningen voor 
niets waren geweest. Toch had ik groot vertrouwen in God en verloor ik 
de moed niet. Ik had het gevoeld dat er nog iets anders was dat ik kon 
doen. 

'Al snel ging ik uit huis om te studeren. Ik dacht voortdurend aan thuis 
en vroeg mij af wat er gebeurde. Tweeëntwintig dagen later ging ik voor 
een bezoek naar huis en kwam mijn moeder mij huilend tegemoet. Ik 
dacht dat er iets verschrikkelijks gebeurd was, maar zij omhelsde mij en 
zei: "Sinds je weggegaan bent om te studeren, heeft je vader niets meer 
gedronken." 

'Wat was ik gelukkig! Mijn vader omhelsde mij en toen wij het huis bin-
nengingen, vertelde mijn moeder dat de avond dat ik vertrokken was een 
paar mormoonse zendelingen gekomen waren. "Je vader heeft het Boek 
van Mormon al bijna uitgelezen en hij wordt binnenkort gedoopt", zei ze. 
Wat was ik verbaasd! 

'Mijn vader werd als een klein kind. Ik kon bekering en nederigheid in 
zijn ogen zien. Hij was volledig veranderd. Hij was meteen met roken en 
drinken gestopt en probeerde alle geboden te onderhouden die de zende-
lingen hem geleerd hadden. Hij behandelde mij als een koningin en hij 
behandelde mijn moeder en mijn broers en zusjes alsof zij van koninklijke 
afkomst waren. 

'Het resultaat was dat ons hele gezin werd gedoopt: mijn ouders en de 
vijf kinderen die oud genoeg waren, met inbegrip van mijzelf. Op veer-
tigjarige leeftijd werd mijn vader de beste vader van de wereld, met een 
unieke nederigheid. En mijn broer gaat binnenkort op zending. Wat 
zou men nog meer kunnen verlangen? Ik weet dat mijn opofferingen niet 
vergeefs zijn geweest, en dat ons gezin door het evangelie van Jezus 
Christus een van de gelukkigste in de wereld is geworden!' ('The Change 
in My Father', Ensign, februari 1975, blz. 42-43.) 

• Hoe eerde zuster Ayala haar ouders? Hoe kunnen wij zoiets in ons 
leven toepassen? 

Een andere jonge zuster, Lois Christensen, heeft verteld hoe zij haar 
ouders eerde: 

'Ik wist zeker dat mijn zondagsschoolleerkracht zich niet bewust was van 
de onmogelijkheid van haar verzoek. "Klas", had ze gezegd, "ik wil dat 
jullie mij beloven dat je in de loop van de week je vader vertelt dat je van 
hem houdt." 
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'Het klonk zo eenvoudig. Maar ik wist dat ik het niet kon doen. Misschien 
als ik een vader had zoals sommigen anderen hadden, dacht ik bij mijzelf, 
zou ik die woorden kunnen uitspreken. Maar mijn vader was helemaal 
inactief in de kerk. In mijn ogen was hij ongevoelig en we hadden zo goed 
als geen contact. Wij hadden al in geen jaren iets ernstigs met elkaar 
besproken. Bovendien "ik hou van je" was iets dat volgens mij bij ons 
thuis nog nooit gezegd was. Ik was van mening dat ik nooit zou kunnen 
doen wat mijn zondagsschoolleerkracht gevraagd had. 

'Na het slotgebed wachtte ik tot de anderen vertrokken waren en ging 
toen naar haar toe. 

'"Zuster Innes, wat u ons gevraagd hebt, is goed. Maar ik geloof dat u mij 
moet excuseren. U weet hoe mijn vader is, ik zou zoiets gewoon niet 
tegen hem kunnen zeggen." 

'Maar zuster Innes was niet overtuigd. Zij keek mij aan en zei: "Wat je 
vader ook is of doet, hij moet die woorden van je horen, net als iedere 
andere vader. Beloof me dat je de opdracht zult uitvoeren." 

'Ik stemde toe en de volgende dagen voelde ik een grote last op mij rus-
ten. Ik wist dat die last pas zou verdwijnen als ik mijn opdracht had ver-
vuld. Op een avond, toen de anderen al naar bed waren gegaan, wachtte 
ik zenuwachtig op de juiste gelegenheid om die woorden te zeggen. 
Hij rookte een sigaret en stond op om de as in een asbak te doen. Met een 
trillende, zenuwachtige, nauwelijks hoorbare stem zei ik: "Papa, ik hou 
van u." 

'Hij stond met zijn rug naar mij toe. Hij draaide zich niet om, zei niets en 
deed niets. Ik wist zeker dat hij mij niet gehoord had. Daarom herhaalde 
ik zachtjes: "Papa, ik hou van u." En toen draaide hij zich langzaam om. 
Mijn ongevoelige, ongenaakbare vader had tranen die over zijn wangen 
rolden. Hij sloeg zijn armen om mij heen, hield me stevig vast en gaf 
me een kus op mijn hoofd. Voor zover ik mij kon herinneren, was dat de 
eerste keer in zestien jaar dat mijn vader en ik elkaar omhelsd hadden.' 
(Verteld aan Linda Marx Terry, 'Telling My Father I Loved Him', Ensign, 
februari 1978, blz. 51.) 

• Wat deed deze zuster om haar vader te eren? Hoe zouden wij door een 
dergelijke daad onze ouders kunnen eren? 

• Bespreek de volgende manieren waarop wij onze ouders kunnen eren. 
Zet op het bord de manieren die het nuttigst voor de leden in uw klas 
zullen zijn. 

Bevorder de harmonie en de eenheid in het gezin. 
Wees betrouwbaar, vriendelijk, liefdevol en gewillig. 
Doe nooit iets waarvoor u zich zou schamen als uw vader of moeder 

het zag. 
Heb onder alle omstandigheden respect voor uw ouders. 
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Houd rekening met de gevoelens van uw ouders. 
Doe uw ouders eer aan en geef ze reden om trots op u te zijn. 
Wees een vredestichter en een voorbeeld van het evangelie 

van Jezus Christus. 

• Hoe kunnen we deze ideeën om onze ouders te eren toepassen? Hoe 
kunnen wij ze ouders eren als wij bij onze vrienden zijn? Voeg ideeën 
aan de lijst op het bord toe. 

Als we eraan herinnerd worden dat wij onze ouders moeten eren, denken 
we soms dat dit gebod voornamelijk van toepassing is op jonge kinderen. 
En toch vermeldt het gebod geen leeftijdsgrens voor het eren van onze 
ouders. Ongeacht onze leeftijd is dit gebod van toepassing. 

• Laat visueel hulpmiddel 16-a zien: 'Een vrouw die voor een bejaarde 
ouder zorgt'. 

'Toen Jezus op aarde was, hadden de joden de wet veranderd die van hen 
eiste dat zij hun vader en moeder moesten eren. Zij beweerden dat als 
iemand het geld dat zij normaal voor hun ouders zouden gebruiken, aan 
de kerk beloofden, zij niet voor hen hoefden te zorgen. Jezus wees erop 
dat zij door deze regel Gods wet gebroken hadden; zij eerden hun vader 
en moeder niet. (Zie Matteüs 15:1-6.)' (Family Home Evening Manual 1967, 
blz. 167.) 

• Laat visueel hulpmiddel 16-b zien: 'Ruth en Naomi'. 

In de Bijbel staat de geschiedenis van Ruth, die evenals haar schoonmoe-
der, Naomi, en haar schoonzus, Orpa, weduwe was geworden. Naomi 
moedigde haar twee schoondochters aan om naar hun eigen familie terug 
te keren. Orpa deed dit, maar Ruth bleef bij haar schoonmoeder en zei: 

'Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u 
terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij 
zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk en uw God is 
mijn God; 

'Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden' 
(Ruth 1:16-17). 

Ruth en Naomi keerden toen naar Israël terug, waar Ruth aren las in het 
veld en in staat was voor Naomi te zorgen op haar oude dag. 

• Wat kunnen wij van Ruth leren over de zorg voor bejaarde ouders? 

President Joseph F. Smith heeft gezegd: 'Kinderen, denk aan uw ouders. 
Nadat zij u gedurende uw prille jeugd en kinderjaren hebben verzorgd, 
nadat zij u hebben gevoed, gekleed en grootgebracht, nadat zij u een bed 
hebben gegeven om op te rusten en alles hebben gedaan wat zij voor uw 
bestwil konden doen, verwaarloos hen dan niet wanneer zij minder sterk 
worden en gebukt gaan onder het gewicht der jaren. Laat hen niet alleen, 
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16-a: Een vrouw die voor een bejaarde ouder zorgt 



16-b: Ruth en Naomi 
© Providence Lithograph Co. 
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maar (. . .) doe alles wat u kunt om voor hun gerief en welzijn te zorgen.' 
(Gospel Doctrine, vijfde editie [1939], blz. 314.) 

• Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de lichamelijke 
behoeften van onze ouders? Wat zijn enkele manieren waarop wij voor 
hun lichamelijke behoeften moeten zorgen? 

Sommige leden hebben ouders die er tegen waren dat zij lid van de kerk 
werden. Door hun wensen niet te gehoorzamen en toch lid van de kerk 
te worden, kunnen ze het gevoel hebben dat zij het gebod om hun ouders 
te eren verbroken hebben. Dit was ook het probleem waar Renée Pool 
Vorhaus, een Joodse zuster, mee worstelde: 

'O, wat heb ik met dit probleem geworsteld - hoe kon ik ooit anders 
dan in gedachten mormoon worden? Al mijn grootouders, tantes, ooms, 
neven en nichten waren in de holocaust van de Tweede Wereldoorlog 
omgekomen. Hun dood was even zinloos als die van de andere zes 
miljoen joden. Als ik nu openlijk zou belijden dat Jezus de Christus was, 
zou ik dan niet ook hun leven als zinloos verklaren? Door de eeuwen 
heen hadden de joden geleden (...) omdat zij niet van hun verbond en 
geloof wilden afwijken. Zij waren (.. .) van land tot land verdreven (.. .) 
zonder enige bescherming in de wet van de mens te vinden. (.. .) 

'Hoe kon ik nu mijn eigen volk en hun geloofsbelijdenis verwerpen (...)? 

'De nagedachtenis aan mijn bloedverwanten was mij lief, evenals die aan 
mijn voorouders. Ook mijn joodse geloof had ik lief. Nu had ik echter 
de bron van alle liefde gevonden, en om daar ten volle deel aan te kun-
nen hebben, begreep ik dat ik mormoon moest worden.' ('The God of My 
Fathers', Ensign, februari 1978, blz. 21.) 

Te midden van haar dilemma ontving deze zuster een prachtig, liefdevol 
bewijs en getuigenis dat er niets belangrijker op aarde was dan lid te zijn 
van de ware kerk. Ongetwijfeld hadden haar ouders haar geleerd de 
waarheid te zoeken, God lief te hebben en de influisteringen van haar 
hart en de Geest te volgen. Haar besluit was geen gebrek aan achting, 
maar een eerbetoon aan hun leringen om God te gehoorzamen en de 
waarheid te zoeken. Door lidmaatschap in de kerk kunnen bekeerlingen 
hun ouders en anderen aanmoedigen het evangelie te aanvaarden. 

• Op welke manieren kan een bekeerling liefde en respect voor haar 
ouders tonen? 

Zelfs als onze ouders zijn overleden, kunnen wij ze eren, door zo te leven 
dat zij trots op ons zouden zijn. We kunnen ze ook eren door familiehis-
torisch werk te verrichten. 

• Hoe kunnen we onze ouders ook na de dood nog eren? Voeg ideeën 
toe aan de lijst op het bord. 

Door de zegeningen van de tempel kunnen we onze familie voor eeuwig 
verenigen. Dit voorrecht strekt zich verder dan onze naaste bloedverwan-
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ten uit tot onze voorouders die vóór ons op aarde geleefd hebben. Hier-
over heeft ouderling Theodore M. Burton gezegd: 'Aan hen [onze voor-
ouders] is beloofd, dat zelfs als zij in een tijd en op een plaats geboren zijn 
waar zij het evangelie niet hebben kunnen aanvaarden, God onder hun 
nakomelingen heilanden zou verwekken, zodat zij uiteindelijk alle beloof-
de zegeningen zouden kunnen ontvangen. Wij zijn die heilanden.' (God's 
Greatest Gift [1976], blz. 233, cursivering toegevoegd.) (Meer informatie 
over familiegeschiedenis vindt u in les 20 van dit lesboek, 'Onze taken op 
het gebied van familiegeschiedenis en tempelwerk'.) 

Besluit 
Door middel van onze ouders hebben wij een lichaam ontvangen en de 
kans om onszelf hier op aarde te bewijzen. Wij hebben het gebod ontvan-
gen om onze ouders te eren. Dat moeten wij proberen te doen door de 
beginselen van het evangelie na te leven en het voorbeeld van Jezus 
Christus te volgen. 

Opdracht 
Overweeg wat u kunt doen om uw ouders te eren. Noteer wat u iedere 
dag kunt doen om hen te eren. Organiseer een activiteit om uw grootou-
ders te eren. Vertel uw ouders deze week (persoonlijk of in een brief) dat 
u van hen houdt en hen waardeert. Noem daar minstens één specifieke 
reden voor. 

Aanvullende Schriftuur 

• Leviticus 20:9 (vervloek uw vader of moeder niet) 

• Spreuken 6:20-22; 23:22-26 (volg de leringen van uw ouders) 

• Matteüs 19:19 (eer uw vader en uw moeder) 

• 1 Nephi 17:55 (Nephi gebiedt zijn broers hun ouders te eren) 

• LV 98:16 (het hart van de kinderen tot hun vader wenden) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

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

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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WAT 
HUISONDERWIJZERS 

KUNNEN DOEN 

Het is het doel van deze les om ons te helpen begrijpen hoe onze huison-
derwijzers ons gezin kunnen versterken en hoe wij hen kunnen helpen bij 
het volbrengen van hun taak. 

Taken van huisonderwijzers 
'Onlangs zei een ringpresident dat hij met anderen een [jeugdwerkjklas 
had bijgewoond. Toen de bezoekers binnenkwamen, werden zij ver-
welkomd, en de leerkracht die de betekenis van deze gebeurtenis aan de 
kinderen duidelijk wilde maken, vroeg aan een klein kind op de eerste 
rij: "Hoeveel belangrijke personen zijn er hier vandaag?" Het kind stond 
op en begon hardop te tellen. Zij telde iedereen in de klas en kwam op 
een totaal van zeventien. Er waren zeventien zeer belangrijke personen in 
die klas, kinderen en bezoekers! 

'Zo denkt Christus erover en zo behoren wij er ook over te denken.' 
(Marion D. Hanks, Conference Report, oktober 1972, blz. 167; of Ensign, 
januari 1973, blz. 127.) 

In de ogen van onze hemelse Vader is iedereen belangrijk. 

De Heer legde nadruk op het belang van iedere persoon en ieder gezin 
toen Hij aan de profeet Joseph Smith een plan openbaarde waardoor de 
priesterschap voor iedereen kon zorgen. De Heer zei dat het de plicht 
van de broeders was 'de huizen van alle leden te bezoeken, en hen te ver-
manen overluid en in het verborgen te bidden, en alle huiselijke plichten 
na te komen (LV 20:47) en 'over de gemeente te waken' (LV 84:111). 

• Wie zijn de leerkrachten die over de gezinnen in de kerk behoren te 
waken? 

Tegenwoordig worden deze leerkrachten 'huisonderwijzers' genoemd. 
De huisonderwijzers, door God geroepen om over zijn volk te waken, 
moeten de mensen sterken om door de ervaringen van dit leven terug te 
keren in de tegenwoordigheid van God. Zij behoren ervoor te zorgen dat 
iedere persoon en ieder gezin het evangelie beter gaat naleven. 
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Het huisonderwijs staat onder leiding van de algemene autoriteiten van 
de kerk. Huisonderwijzers vertegenwoordigen de Heer, de bisschop 
of gemeentepresident, en de president van het priesterschapsquorum. Zij 
zijn het instrument dat de bisschop of gemeentepresident gebruikt om 
nauw contact te houden met alle personen en gezinnen in de wijk. Zij zor-
gen ervoor dat de leden op de hoogte zijn van de programma's van de 
kerk. 

Een huisonderwijzer wordt gekozen uit de Melchizedeks-priesterschaps-
dragers die de gedragsnormen naleven. Zijn collega kan een Melchize-
deks-priesterschapsdrager zijn, of een Aaronisch-priesterschapsdrager. 
De huisonderwijzers behoren elk lid minstens eens per maand te 
bezoeken. 

• Laat visueel hulpmiddel 17-a zien: 'Huisonderwijzers die een gezin 
bezoeken'. 

Toen een broeder als huisonderwijzer werd geroepen, wilde hij zijn 
gezinnen werkelijk dienen. Hij zei: 

'Ik las de afdeling in de Leer en Verbonden waarin de plichten worden 
beschreven. Ik werd vooral geraakt door de gedachte (. . .) "over mijn 
gezinnen te waken, met hen te zijn en hen te sterken." (Zie LV 20.) 

'Ik beloofde de Heer dat ik zou trachten (...) over mijn gezinnen te 
waken (.. .) zoals Hij dat zou doen. (. . .) 

'Een van de mensen waar ik verantwoordelijk voor was, was weduwe. 
Op een dag tijdens een sneeuwstorm zagen mijn vrouw en ik haar naar 
de supermarkt strompelen. Ik stopte de auto en zei dat ik het als een 
voorrecht zou beschouwen als ik haar erheen mocht rijden. Ik zei dat ze 
mij als vriend moest beschouwen en dat als zij hulp nodig had, zij ons 
de kans moest geven haar te helpen. 

'"Dank u wel," zei ze, "dit is de eerste keer dat een huisonderwijzer 
zoiets voor mij gedaan heeft." 

'Op een avond dacht ik eraan dat ik haar nooit op een van onze gezellige 
avonden had gezien, en ik besloot erachter te komen waarom, hopelijk 
zonder haar te beledigen. 

'Zij was erg vriendelijk toen mijn collega en ik bij haar aan de deur 
kwamen. (...) 

'Uiteindelijk begon ik over de gezellige avonden. "Nou, ik moet toegeven 
dat ik wel eens ben uitgenodigd, maar ik had nooit het gevoel dat ik 
erbij hoorde. Niemand heeft ooit gevraagd of ik met hen meewilde, en ik 
wilde mij niet opdringen." 

'Die maand ging zij met mijn vrouw en mij voor het eerst naar een gezel-
lige avond. Uitermate hartelijk sprak ze haar waardering uit. ( . . .) 
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'Later kwam ik erachter dat zij geen taak in de kerk had. Ik meldde dit 
aan mijn groepsleider, die er met de bisschop over sprak. Spoedig 
aanvaardde de weduwe dankbaar een roeping als leerkracht in het 
[jeugdwerk]. 

'Door deze ervaringen leerde ik dat een huisonderwijzer een soort 
tweede vader voor een gezin is, die de hulp en de voorzieningen van 
het quorum, de wijk, en zelfs de kerk naar dat gezin of lid brengt.' 
('The Spirit of Home Teaching, Improvement Era, juni 1967, blz. 114-115.) 

• Wat betekende het volgens deze huisonderwijzer om 'over [zijn] gezin-
nen te waken'? 

De huisonderwijzers hun taken helpen volbrengen 
Wij behoren de huisonderwijzers te laten voelen dat zij welkom zijn door 
alle leden van het gezin bij elkaar te roepen. Wij kunnen ze uitnodigen op 
een tijd te komen dat alle gezinsleden thuis zijn. Ieder lid behoort de huis-
onderwijzers als goede vrienden van het gezin te eren en te respecteren. 

In tijden van problemen of in noodgevallen behoren wij onze huisonder-
wijzers in te schakelen. Zij kunnen een zegen geven als er geen Melchize-
deks-priesterschapsdrager in het gezin is. Wij kunnen ze hun taak helpen 
volbrengen door in tijden van nood om geestelijke steun te vragen. Een 
huisonderwijzer heeft eens het volgende gezegd over een bezoek aan een 
bejaarde vrouw die aan haar bed gekluisterd was: 'Zij zei dat ze zich erg 
veel zorgen maakte over een kleinkind, dat de volgende dag een ernstige 
operatie moest ondergaan. Zij vroeg of ik naast haar bed wilde neerknie-
len en een gebed voor het welzijn van haar kleinkind wilde uitspreken.' 
(Boyd K. Packer, Conference Report, oktober 1972, blz. 103; of Ensign, 
januari 1973, blz. 90.) 

Huisonderwijzers en het hoofd van het gezin 
De huisonderwijzers behoren het hoofd van het gezin te erkennen, te steu-
nen en te sterken. Als er een vader in het gezin is, moet hij erkend wor-
den als de patriarch, de persoon die presideert. Als er geen vader is, moet 
de moeder als presiderende autoriteit worden erkend, en behoren de 
huisonderwijzers door middel van haar te werken en haar in haar taak te 
steunen. Huisonderwijzers behoren rechtstreeks te werken met onge-
huwde leden, weduwen en andere leden en hen te sterken en bij te staan 
in hun noden. 

De huisonderwijzers worden aangemoedigd overleg te plegen met het 
hoofd van het gezin waar zij verantwoordelijk voor zijn om de proble-
men, behoeften en omstandigheden van het gezin te leren kennen en 
begrijpen. Dan zullen ze beter in staat zijn om hen de moeilijkheden 
waarmee zij geconfronteerd worden te helpen overwinnen. 

Uit het volgende verhaal blijkt hoe twee huisonderwijzers hun opdracht 
goed vervulden door met het hoofd van het gezin samen te werken: 
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'Samuel Bowen was [geen lid] van de kerk. Zijn vrouw en kinderen wel 
en daarom bezochten de huisonderwijzers het gezin dikwijls. Deze bezoe-
ken waren meestal vooral op de leden van de kerk in het gezin gericht. 
Daarom excuseerde broeder Bowen zich gewoonlijk, of liet hij zich hele-
maal niet zien. (...) Soms woonde de heer Bowen een kerkdienst bij. 

'Twee jaar geleden kreeg de familie Bowen een nieuwe huisonderwijzer, 
broeder Walker. Nadat ze kennisgemaakt hadden en broeder Walker de 
situatie met zijn priesterschapsleider had besproken, kreeg hij sterk de 
indruk dat hij zich op broeder Bowen moest concentreren. In de daarop-
volgende maanden deed hij dit op weloverwogen wijze. Hij [maakte] 
bijvoorbeeld de [afspraken] voor huisonderwijs met broeder Bowen. Hij 
nam uitsluitend contact met de kinderen op na toestemming van het 
hoofd van het gezin. Ook kwam hij een aantal keren op bezoek om alleen 
met broeder Bowen te spreken. Tijdens die bezoeken besprak hij hoe hij 
elk lid van het gezin kon helpen. In het begin was broeder Bowen enigs-
zins van zijn stuk gebracht omdat er zoveel rekening met hem werd 
gehouden, wat hij niet gewend was. Maar al spoedig begon hij broeder 
Walker op prijs te stellen. Er werden veel vriendelijke bezoeken aan het 
gezin afgelegd, maar zelden werd er een echte evangelieboodschap 
besproken. 

'Op een avond zat broeder Walker alleen met broeder Bowen in de huis-
kamer te praten. Hij vroeg: "Sam, hoe komt het dat jij met zo'n fijn gezin 
in de kerk en al hun activiteiten nooit hebt overwogen om lid van de kerk 
te worden?" Broeder Walker keek vreemd op toen hij als antwoord 
kreeg: "Ik denk omdat niemand mij ooit gevraagd heeft of ik interesse 
had. In feite heb ik veel materiaal van de kerk gelezen en geloof ik het-
zelfde als u." 

'Een maand later liet Samuel Bowen zich dopen, en momenteel is zijn 
gezin in de tempel verzegeld.' (When Thou Art Converted, Strengthen Thy 
Brethren: A Study Guide for Melchizedek Priesthood Quorums, 1974-1975, 
blz. 217-218.) 

• Als huisonderwijzers niet begrijpen hoe zij een huwelijkspartner kun-
nen helpen die geen lid of inactief is, wat is dan de verantwoordelijk-
heid van de actieve partner? 

De huisonderwijzers behoren het hoofd van het gezin te steunen en gere-
geld te vragen hoe zij het gezin beter kunnen helpen. 

Hoe huisonderwijzers het gezin kunnen helpen 
Huisonderwijzers kunnen ons gezin op vele manieren bijstaan. Zij kun-
nen laten zien hoe we een gezinsavond kunnen organiseren en leiden. Zij 
kunnen ons aanmoedigen om onze talenten te ontwikkelen. Zij kunnen 
ons raad geven om onze problemen te overwinnen en om de spiritualiteit 
in ons gezin te vergroten. 
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Huisonderwijzers behoren hun boodschap en hun handelwijze aan de 
behoeften van het gezin aan te passen. Zij hebben de macht om leden en 
gezinnen te zegenen, te leiden en te sterken. Zij dienen vooral te waken 
over en in de behoeften te voorzien van de alleenstaande leden die vaak 
eenzaam zijn. Zij hebben behoefte aan een gevoel van zekerheid en 
troost, dat hun huisonderwijzers belang in hen stellen. 

De Heer verwacht van ouders dat zij hun kinderen thuis in het evangelie 
onderwijzen. De ouders kunnen de huisonderwijzers daarbij om hulp 
vragen. In een bepaald gezin gingen de ouders om raad naar de huison-
derwijzers omdat hun achttienjarige dochter verkering had met een 
jongen die geen lid van de kerk was. De pogingen van de ouders om 
hun dochter over te halen de relatie te verbreken waren voortdurend 
op tegenstand gestuit. 

'De vader sprak onder vier ogen met zijn huisonderwijzer en had drie 
verzoeken. Hij zei: "Tijdens uw volgende bezoek zou ik graag willen dat 
u een speciale les over het tempelhuwelijk geeft. Ik zou het op prijs stel-
len als u uw getuigenis gaf over de betekenis van dit beginsel in uw 
leven. En ten slotte zou ik graag willen dat u van tevoren een afspraak 
maakt, dan kan ik ervoor zorgen dat mijn dochter aanwezig is." 

'Op afspraak kwamen de huisonderwijzer en zijn junior-collega een les 
over het tempelhuwelijk geven. Zij gaven hun getuigenis over de zege-
ningen van gehoorzaamheid aan deze heilige verordening. Er was geen 
onmiddellijke reactie van de dochter. De afspraakjes met haar vriend gin-
gen door. Toen op een avond laat hoorden de moeder en de vader haar 
thuiskomen van een afspraakje met het niet-lid. Op haar tenen kwam zij 
naar het bed van haar ouders en fluisterde: 

"Ik weet dat jullie je zorgen maken, maar ik heb vanavond besloten dat ik 
alleen maar in de tempel zal trouwen. Nadat onze huisonderwijzer die 
les heeft gegeven, heb ik veel gebeden. Nu heb ik een antwoord op mijn 
gebeden. Ik ga niet meer uit met Tom."' (Zie L. Brent Goates, 'A New 
Dimension in Home Teaching, Improvement Era, oktober 1966, blz. 
874-875.) 

• Hoe hielpen deze huisonderwijzers dit gezin? 

Huisonderwijzers kunnen ertoe bijdragen dat nieuwe leden zich in de 
kerk op hun gemak voelen door samen met de ringzendelingen of vol-
tijdzendelingen de zes lessen voor nieuwe leden te geven. Zij kunnen 
nieuwe leden vriendschap in de wijk of gemeente helpen sluiten, ieder in 
zijn of haar eigen leeftijdsgroep, en ervoor zorgen dat alle leden bij de 
activiteiten van de kerk betrokken worden. 

Huisonderwijzers behoren zowel het stoffelijk als het geestelijk welzijn 
van het gezin voor ogen te houden. Na een geestelijke bespreking en een 
gebed zei een huisonderwijzer eens: 'Het heeft vier dagen lang geregend. 
Hoe staat het met het dak van uw huis? Als u hulp nodig hebt, bel mij 
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dan maar op.' (George Barber, 'Home Teaching - Great Potential for 
Service', Improvement Era, maart 1968, blz. 39.) 

Na een aardbeving in Peru kregen twee zendelingen de opdracht om de 
leden van de kerk in hun gebied op te sporen en te onderzoeken wat zij 
nodig hadden. Een van de zendelingen vertelde: 

'Ik vroeg of iemand wist waar ik Hermano Cardenas, de eerste raadgever 
van de gemeentepresident, kon vinden. Ik werd naar een plaats aan de 
achterkant van het kamp gestuurd. (.. .) Na de begroeting (...) vroeg ik hem 
of hij enig idee had hoe wij de andere broeders en zusters van de wijk 
konden vinden. (.. .) 

'Uit zijn broekzak haalde hij een gevouwen en verkreukeld papiertje dat 
hij aan mij gaf. "Broeder," zei hij nederig, "wij hebben gedaan wat u ons 
geleerd hebt toen u het ouderlingenquorum hier toesprak. Wij hebben de 
huisonderwijzers eropuit gestuurd." Op dat vuile stukje papier stond de 
locatie van alle gezinnen van de gemeente, op twee na, in welke omstan-
digheden zij zich bevonden, en hoe hun gezondheid was. Al die informa-
tie was verzameld en doorgegeven door de huisonderwijzers!' (H. Bruce 
Bowman, 'Home Teachers in an Earthquake', Ensign, maart 1978, blz. 67.) 

• Hoe zou informatie van de huisonderwijzers ons in noodgevallen 
kunnen helpen? 

Broeder George Durant heeft verteld hoe een huisonderwijzer zijn gezin 
heeft geholpen: 

'Hij kwam vaak bij ons thuis. Als hij er was, noemde hij al onze kinderen 
bij de naam en maakte hij met iedereen afzonderlijk een praatje. Hij luis-
terde dan aandachtig naar alles wat zij zeiden. Zij wisten dat hij om hen 
gaf. 

Toen onze baby's werden gezegend, stond hij met mij in de kring van 
priesterschapsdragers. Toen onze kinderen de leeftijd naderden waarop 
zij gedoopt zouden worden, sprak hij met hen over het belang van deze 
prachtige verordening. Toen zij gedoopt werden, was hij als getuige aan-
wezig en verheugde zich met ons. Zijn handen werden tegelijk met 
de mijne op hun hoofd gelegd, terwijl ik hen als lid van de kerk beves-
tigde. Toen onze oudste zoon diaken werd, kwam hij even langs om te 
feliciteren. 

'Als ik voor zaken de stad uit was, belde hij iedere dag op om naar het 
welzijn van mijn gezin te informeren. Elke week als wij het kerkgebouw 
binnenkwamen, wist hij ons te vinden en schudde ons de hand. Toen ik 
een keer ziek was, kwam hij met een andere broeder naar ons huis toe en 
zalfde mij. Vaak is hij met ons gezin neergeknield en heeft hij met ons 
gebeden. 

'Hij preekte nooit, maar de manier waarop hij naar ons luisterde deed in 
ons het verlangen ontstaan ons leven te beteren. Hij stond niet bekend als 

141 



Les 14 

een uitstekend leerkracht of als een groot schriftgeleerde, maar wij voel-
den de kracht en wijsheid die van hem uitging. Hij straalde iets uit waar-
door wij hem respecteerden en vertrouwden. Wij werden niet zo zeer 
beïnvloed door wat hij zei als wel door wie hij was.' ('The Man I Remem-
ber Best', Improvement Era, mei 1970, blz. 42.) 

• Laat iemand vertellen hoe de huisonderwijzers haar gezin geholpen 
hebben. 

Besluit 
Huisonderwijzers vertegenwoordigen de Heer, de bisschop of gemeente-
president, en het priesterschapsquorum om gezinnen geestelijk, stoffelijk 
en emotioneel te sterken. Zij kunnen personen en gezinnen aanmoedigen 
om deel te nemen aan de programma's van de kerk en hun taken in de 
kerk en het gezin na te komen. Huisonderwijzers werken samen met het 
hoofd van het gezin om het gezin te sterken en op de verhoging voor te 
bereiden. 

Opdracht 
Nodig uw huisonderwijzers uit voor een bijzondere gezinsavond met uw 
gezin op een andere avond dan maandag. Maak gebruik van uw huis-
onderwijzers in moeilijke tijden. Houd hen op de hoogte van de behoef-
ten en omstandigheden in het gezin. 

Aanvullende Schriftuur 

• 2 Timoteüs 2:2 (getrouwe mensen moeten anderen onderrichten) 

• LV 20:46-47 (priesters behoren te bezoeken en te vermanen) 

• LV 44:6 (de ouderlingen moeten de armen en behoeftigen bezoeken) 

• LV 82:19 (eenieder behoort het belang van zijn naaste te betrachten) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Lees LV 20:46-47. 

2. Geef iemand de opdracht om in het kort te vertellen hoe de huis-
onderwijzers haar gezin geholpen hebben. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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ZELFREDZAAMHEID 
ONTWIKKELEN 

Het is het doel van deze les om ons op de toekomst voor te bereiden door 
zelfredzaamheid te ontwikkelen. 

Zegeningen van zelfredzaamheid 
De Heer heeft gezegd 'dat Mij alle dingen geestelijk zijn, en nimmer heb Ik 
u een wet gegeven, die tijdelijk was' (LV 29:34). De grondslag van de hulp 
die wij onszelf en anderen geven is liefde. Hoewel het proces om zelfred-
zaam te worden fysieke, of materiële, voorbereiding inhoudt, zullen wij 
door de ontwikkeling van zelfredzaamheid geestelijk groeien. Als we goed 
zijn voorbereid, zijn we niet alleen in staat om voor onszelf te zorgen, 
maar kunnen we ook anderen in tijden van nood helpen. Als we onzelf-
zuchtig onze middelen, tijd en talenten gebruiken om anderen te helpen, 
zal onze naastenliefde toenemen en zullen we de Geest beter voelen. 

Gebieden waarop we zelfredzaamheid moeten ontwikkelen 
President Spencer W. Kimball heeft aangeraden: 'Wij moedigen alle ge-
zinnen in de kerk aan om zelfredzaam en onafhankelijk te worden.' 
('Prophet Urges Home Food Production', Church News, 3 april 1976, 
blz. 8.) Het plan van de Heer voor de leden van de kerk om zelfredzaam 
te worden, is eenvoudig. Het houdt in dat we goede werkgewoonten 
ontwikkelen om in de behoeften van onszelf en ons gezin te voorzien; dat 
we zuinig zijn; dat we een voedselvoorraad opbouwen waarmee we 
minimaal een jaar in leven kunnen blijven; dat we rekening houden met 
onze toekomstige behoeften; en dat we lichamelijk, geestelijk, emotioneel 
en sociaal gezond blijven. Zelfredzaamheid begint thuis, bij het individu 
en het gezin. 

Om onszelf en ons gezin op de toekomst voor te bereiden, moedigen onze 
leiders ons aan om op zes gebieden zelfredzaamheid te ontwikkelen. 

• Laat visueel hulpmiddel 18-a zien: 'De zes gebieden van 
zelfredzaamheid'. 

Werk 
In veel gezinnen werkt de vader of de echtgenoot om in de behoeften van 
het gezin te voorzien. Maar dat is niet altijd het geval. Vrouwen behoren 
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zich te kwalificeren om zowel huisvrouw als kostwinner te zijn. Ze beho-
ren ook voorbereid te zijn om zo nodig in hun eigen onderhoud of dat 
van hun gezin te voorzien. 

Moeders worden aangemoedigd om zich voornamelijk op het opvoeden 
van hun kinderen te concentreren, vooral als hun kinderen jong zijn, maar 
ze moeten zich ook voorbereiden om de kost buitenshuis te kunnen ver-
dienen. Voordat een moeder van kleine kinderen overweegt om buitens-
huis te gaan werken, moet ze er echter zeker van zijn dat er niet in de 
behoeften van haar gezin kan worden voorzien door een goede begroting 
op te stellen en zelf voedsel te produceren. Ze moet er alles aan doen om 
thuis bij de kinderen te blijven. 

Om gezinsleden op werk voor te bereiden, heeft ouderling Marvin J. 
Ashton geadviseerd: 'Maak zoveel mogelijk formele voltijdopleidingen 
af, waaronder vakscholen. Dit is goed geïnvesteerd geld. Ga naar avond-
scholen en maak gebruik van schriftelijk onderwijs. Ontwikkel enkele 
bijzondere vaardigheden om langdurige werkloosheid te vermijden.' 
('One for the Money', Ensign, juli 1975, blz. 73.) 

Denk na over de volgende situatie en wat er aan gedaan kan worden. 
John, vader van twee jonge kinderen, is werkloos. Hij vindt een baan en 
werkt een korte tijd. Omdat hij ernstige gezondheidsproblemen krijgt, 
moet hij zijn baan opgeven. De huur en andere rekeningen moeten 
betaald worden. 

• Wat kan dit gezin doen om hun problemen op te lossen? Wat zou de 
vader moeten doen? Hoe kan de vrouw helpen? De kinderen? Familie-
leden? Leden van de kerk? 

• Als een vader een baan aanneemt waar hij geen plezier in heeft, wat 
kan hij dan in de tussentijd doen om zich op ander werk voor te berei-
den terwijl hij zijn gezin blijft onderhouden? 

• Waarom moet een vrouw zich op werk buitenshuis voorbereiden? (Om 
zichzelf te onderhouden als ze niet gaat trouwen of totdat ze trouwt. 
Om zichzelf en haar gezin te onderhouden als dat nodig is.) 

Middelenbeheer 
Om financieel voorbereid te zijn moeten we binnen ons inkomen leren 
leven. Daarom is het belangrijk om een begroting op te stellen en te han-
teren. Een praktische begroting omvat financiële doelen, het betalen van 
tiende en andere bijdragen, en het vermijden van schulden. Naast de 
begroting kunnen we ons inkomen ook beheren door voedsel en andere 
levensbehoeften te kopen als ze het goedkoopst zijn, door verspilling te 
vermijden, en door zo mogelijk wat geld te sparen voor noodgevallen. 
(Zie les 21, 'Financieel beheer', in De vrouw in de kerk A, voor verdere 
informatie over het opstellen van een begroting.) 

Een gezin had het volgende idee voor het beheren van de financiën: 'De 
volgende houding is nooit juist: "Dit is mijn geld, dus ik kan het uitgeven 
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zoals ik wil." Of de man of de vrouw nu het geld verdient, ze hebben bei-
den evenveel recht op het geld. De man of de vrouw heeft niet het recht 
om het uit te geven "omdat het mijn geld is".' (Orson Scott Card, 'Family 
Finances', Ensign, juni 1978, blz. 13.) 

Kinderen kunnen met geld leren omgaan als zij op de juiste momenten 
bij financiële beslissingen in het gezin worden betrokken. Een ouder heeft 
over de volgende ervaring verteld: 'We wilden graag een piano kopen. 
We namen een paar van onze kinderen mee, en toen we naar een aantal 
piano's hadden gekeken, zeiden we tegen de verkoper dat we later terug 
zouden komen als we er thuis over gesproken hadden. (.. .) Nadat we er 
met elkaar over gesproken hadden, besloten we als gezin dat we een 
bepaalde piano konden kopen - hoewel we wel op wat andere zaken 
moesten bezuinigen. De kinderen vonden dat niet erg omdat ze het 
gevoel hadden dat het ook hun beslissing was.' (Ensign, juni 1978, blz. 13.) 

• Hoe kunnen we ons bestedingspatroon aanpassen, zodat we meer geld 
kunnen sparen? In hoeverre kunnen we door verstandig geldbeheer 
thuis gemoedsrust, tevredenheid en veiligheid bewerkstelligen? (Als 
alle gezinsleden begrijpen waar het geld aan uitgegeven moet worden, 
kan onenigheid worden vermeden en kan er aandacht aan de financiële 
prioriteiten worden gegeven. Als we weten dat alle noodzakelijke uit-
gaven begroot zijn, krijgen we een gevoel van veiligheid.) 

Voorraad 
Waar mogelijk, en wettelijk toegestaan, moeten personen en gezinnen 
voldoende voedsel in voorraad hebben om minimaal een jaar in de basis-
behoeften te voorzien. Dat betekent dat we voedsel moeten verbouwen 
en bewaren, maar ook rouleren om verspilling te voorkomen. We moeten 
ook weten hoe we kleding kunnen vervaardigen en herstellen. En zo 
mogelijk moeten we brandstof en medicijnen in voorraad hebben. Door 
productie en voorraadvorming kunnen we in tijden van nood voor ons-
zelf, ons gezin en anderen zorgen. (Zie voor verdere informatie les 25, 
'De voorraad', in dit lesboek en les 25, 'Een eigen moestuin', en les 26, 
'Zelf produceren' in De vrouw en de kerk, deel A. 

• Wat hebt u voor een jaar nodig? Wat doet u als gezin om een jaarvoor-
raad voedsel, kleding en brandstof aan te leggen? Wat kunt u nog meer 
doen? 

Gezondheid 
Ons lichaam is heilig, en het is belangrijk dat we het rein, sterk en gezond 
houden. We moeten de juiste regels volgen om lichamelijk gezond te blij-
ven. Zoals geopenbaard in het woord van wijsheid moeten we gezond 
voedsel eten en geen alcohol, tabak en andere schadelijke stoffen tot ons 
nemen. (Zie LV 89.) Om ziekten te voorkomen, moeten we ons huis en 
onze tuin schoonhouden en de nodige vaccinaties ontvangen die in ons 
gebied relevant zijn. We moeten voldoende rusten en geregeld aan 
lichaamsbeweging doen, afhankelijk van onze behoeften en beperkingen. 
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Als we ons lichaam gezond houden, zijn we beter in staat om in onze 
eigen behoeften te voorzien en anderen te helpen. 

• Waarom hebben we een sterk lichaam nodig? Waarom is het vooral 
belangrijk dat aanstaande moeders goed voor hun lichaam zorgen? 
Hoe kunnen we de gezondheid thuis verbeteren? (Zie les 21, 'Het voor-
bereiden van gezonde maaltijden', en les 22, 'De zorg voor moeder en 
kind', in dit lesboek.) 

Geestelijke, emotionele en sociale kracht 
Wij moeten onszelf en ons gezin geestelijk, emotioneel en sociaal sterken. 
Als we dat doen, zullen we beter zijn voorbereid om onze problemen en 
ons verdriet te verwerken. Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 

'Het is de bedoeling dat het leven een uitdaging is. Enige bezorgdheid, 
moedeloosheid en teleurstelling, en zelfs enig falen, is normaal. (...) 

Als [u] af en toe een (.. .) vervelende dag hebt, of verscheidene achter 
elkaar, (.. .) blijf dan standvastig en treed ze moedig tegemoet. 

'Onze strijd in het leven heeft een bepaald doel.' (Conference Report, 
april 1978, blz. 140; of Ensign, mei 1978, blz. 93.) 

Als er problemen zijn, moeten we anderen in het gezin liefhebben, 
steunen, waarderen en aanmoedigen. Als we elkaar helpen, ontwikkelen 
we de emotionele kracht om huidige en toekomstige problemen te 
overwinnen. 

Ouderling Marvin J. Ashton heeft het volgende verhaal verteld over een 
gezin dat een dergelijke kracht had ontwikkeld: 

De jongste dochter had bij de geboorte ernstig hersenletsel opgelopen en 
was nooit in staat geweest om normaal te groeien of te ontwikkelen. 
Ze stierf toen ze zeventien jaar was, maar het gezin werd in die tijd steeds 
sterker. Ouderling Ashton heeft daarover gezegd: 'Door de voortdu-
rende zorg van een liefdevolle moeder, het geduld en de warmte van een 
vriendelijke vader en het begrip van drie edele broers en een zorgzame 
zus werd haar aanwezigheid in het gezin iets bijzonders. (...) [Haar 
vader] zei: "Niets dat met geld te koop is, had ons in liefde, geduld en 
nederigheid meer tot elkaar kunnen brengen dan de zorg voor dit kind." 
Dit was een tragedie (. . .) die in een bron van zegeningen werd veran-
derd.' ('Family Home Storage', 1977 Devotional Speeches of the Year, 
blz. 69.) 

Ouderling Ashton heeft ook gezegd: 

'Vaak is de grootste [hulp] die we ontvangen uit ons eigen gezin afkom-
stig. Soms zijn de handen die wij nodig hebben al dicht bij ons. (.. .) God 
heeft gezegd dat gezinsleden elkaar moeten helpen. 

'We moeten gezinsleden bij de hand nemen en laten merken dat onze 
liefde echt en blijvend is.' (Conference Report, oktober 1973, blz. 131; 
of Ensign, januari 1974, blz. 104.) 
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We moeten ook in liefde en harmonie met de mensen om ons heen leven. 
We moeten onze naasten helpen en open staan voor hun behoeften. 
We moeten even bezorgd zijn voor hun welzijn als voor ons eigen welzijn. 

• Hoe kunnen we ons door het helpen van onze naasten op de toekomst 
voorbereiden? (We kunnen in moeilijke tijden een eenheid vormen. 
We kunnen elkaar steunen.) 

Opleiding 
In de Leer en Verbonden zegt de Heer: 'De heerlijkheid Gods is intelli-
gentie, of met andere woorden, licht en waarheid.' En Hij gebiedt ons om 
onze 'kinderen in licht en waarheid groot te brengen' (LV 93:36,40). Als 
we een opleiding volgen, leren we zaken waardoor we in staat worden 
gesteld om thuis doelmatig leiding te geven, ons geld goed te beheren en 
anderen te dienen. En als we moeten werken om in het onderhoud van 
onszelf en ons gezin te voorzien, kunnen we door onze opleiding een 
betere baan vinden. 

We kunnen onze kinderen bijbrengen hoe belangrijk een opleiding is 
door zelf het goede voorbeeld te geven. Eenieder van ons moet leren 
lezen, schrijven en rekenen. En die vaardigheden moeten we onze kinde-
ren bijbrengen. We moeten geregeld de Schriften bestuderen, maar ook 
andere goede boeken, en ze met onze kinderen lezen. We kunnen gebruik 
maken van openbare en andere opleidingen en onze kinderen aanmoedi-
gen hetzelfde te doen. 

Nadat de leden in een land in Zuid-Amerika hadden leren lezen, zei een 
van de leerlingen: 'Het is fantastisch om de woorden van de lofzangen te 
kunnen lezen.' (. . .) Een moeder zei dat het prettig was om de recepten te 
kunnen lezen als ze eten klaarmaakte. Een vader zei: 'Ik ben zo trots dat 
ik kan lezen, dat ik het mijn vrouw en kinderen ook ga leren.' ('Reading 
Skill Brings Thrift to Indians', Church News, 25 oktober 1975, blz. 5.) 

Door lezen en leren blijft ons verstand actief en krijgen we nieuwe ideeën 
en kansen. President Brigham Young heeft gezegd: 'We bevinden ons in 
een geweldige school en we moeten ijverig leren. We moeten voortdu-
rend kennis van hemel en aarde vergaren en goede boeken lezen. (...) 
Lees goede boeken en haal er met behulp van de Geest van God wijsheid 
en begrip uit.' (Discourses of Brigham Young, John A. Widtsoe [1954], 
blz. 248.) 

• Hoe kunnen we door een opleiding anderen beter helpen? En onze 
huishoudelijke vaardigheden verbeteren? 

Wij hebben de belofte gekregen dat als we onszelf en ons gezin in deze 
grondbeginselen van zelfredzaamheid voorbereiden (zie visueel hulp-
middel 18-a), 'veel problemen in ons leven opgelost zullen worden'. 
We 'zullen helderheid in tijden van opschudding ervaren, veiligheid in 
onzekere tijden en steun in tijden van nood.' (Zie Victor L. Brown, 'An 
Overview of Church Welfare Services', Ensign, november 1975, blz. 115.) 
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Gezinsparaatheid 
Het is onze plicht om voor ons gezin te zorgen. Wij behoren voor elkaar 
te zorgen, elkaar lief te hebben en te sterken in onze rechtschapen onder-
nemingen. Als er problemen ontstaan, moeten we elkaar deze problemen 
helpen oplossen. De plicht om elkaar te helpen 'rust op ieder individu, 
op ouders voor hun kinderen, en op de kinderen voor hun bejaarde 
ouders en grootouders.' (Victor L. Brown, Ensign, mei 1976, blz. 112.) 

• Laat een zuster verslag uitbrengen over de afdeling 'Verantwoordelijk-
heid in het gezin', in hoofdstuk 27 van Evangeliebeginselen. Wat is de 
verantwoordelijkheid van de vader ten opzichte van het gezin? Van de 
moeder? Van de kinderen? 

Er is voorbereiding nodig om goed voor anderen te kunnen zorgen. Ieder 
gezin behoort plannen te maken en zich voor te bereiden om onder alle 
omstandigheden en in noodgevallen voor elkaar te kunnen zorgen. 

• Op welke veranderingen in ons leven dienen wij ons voor te bereiden? 
(Ouderdom, ziekte, een verhuizing, het verlies van de kostwinner, het 
verliezen van een baan, de zorg voor bejaarde ouders of kinderen met 
een handicap.) 

De Heer heeft gewaarschuwd dat er rampen zullen komen: hagelbuien 
die de oogst zullen vernietigen (LV 29:16); verwoestende ziekten die 
in het ganse land zullen heersen (LV 45:31), oorlogen op het oppervlak 
der aarde (LV 63:33); en hongersnoden en aardbevingen (Matteüs 24:7). 

• Op welke noodgevallen moeten wij ons voorbereiden? Hoe kunnen 
wij ons gezin op dergelijke noodgevallen voorbereiden? 

Leden van de ring Boston in de Verenigde Staten, maakten een noodtoe-
stand mee tijdens een hevige winterstorm. De wind had de sneeuw 
tot metershoge sneeuwbanken opgejaagd; de wegen waren dagenlang 
geblokkeerd. 

President Gordon Williams van de ring Boston vertelde: 'In veel gevallen 
gaven leden voedsel uit hun eigen voorraad aan vrienden en buren die 
niet naar de winkels konden gaan.' Sommigen bakten brood voor buren 
die geen voedselvoorraad hadden. Anderen 'deelden voedsel in blikken, 
melkpoeder, honing en diverse belangrijke voedingsmiddelen met 
anderen.' 

Tussen de honderd en honderdvijftig mensen stierven door die storm. 
Zuster Ruth Tingey, ZHV-presidente van de ring, meldde dat haar gezin 
was voorbereid met voedsel, een houtkachel en voldoende hout. Zij zei: 
'Toen het begon te stormen, hadden wij er het volste vertrouwen in dat 
we ons ondanks alles zouden kunnen redden. Wij hadden warmte. Voor 
ons was het een avontuur. Voor sommige mensen was het tragisch of heel 
erg moeilijk.' (Janet Brigham, 'Saints Dig Out, Clean Up during Harsh 
Winter', Ensign, april 1978, blz. 77-78.) 
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• Hoe zou de voorbereiding van deze gezinnen in Boston hun houding 
ten opzichte van gezinsparaatheid hebben beïnvloed? 

Ieder gezin dat zich voorbereidt, zoals de Heer ons door middel van de 
profeten heeft opgedragen, zal in staat zijn alle gezinsleden zonder hulp 
van derden te onderhouden, zelfs in noodtoestanden. 

Kerkelijke paraatheid 
De Heer heeft ons geboden om naast de zorg voor onszelf en ons gezin, 
ook voor anderen te zorgen. (Zie LV 52:40.) Soms kunnen wij zelf 
het initiatief nemen om anderen te helpen. In andere gevallen willen de 
priesterschapsleiders dat de leden hun activiteiten en hulpbronnen 
combineren. 

Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft uitgelegd: 

'De kerk beperkt haar steun niet tot haar leden, maar volgt de vermaning 
van de profeet Joseph Smith: "Iemand die van Gods liefde vervuld is, is 
niet tevreden als hij alleen zijn eigen gezin tot zegen is, maar doorkruist 
de hele wereld met een sterk verlangen om de gehele mensheid tot zegen 
te zijn." Hij instrueerde de leden "dat zij de hongerigen moesten voeden, 
de naakten kleden, de weduwen verzorgen, de tranen van de wezen 
drogen, en de bedroefden troosten, in deze kerk of in welke andere kerk 
ook, of buiten enige kerk om, waar zij hen ook aantreffen." 

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

De volgende gebeurtenis illustreert de kerkelijke paraatheid in actie: 'Bij 
de allesverwoestende overstromingen in Rapid City (South Dakota) be-
gonnen de heiligen in dat gebied onmiddellijk hulp aan de slachtoffers 
van het verwoestende water te verlenen. Er werd via de plaatselijke orga-
nisatie van de kerk voor kleding, beddengoed en warm voedsel gezorgd. 
Er hoefde maar één vrachtwagenlading met dingen zoals babyvoeding, 
luiers en dekens gestuurd te worden.' (Junior Wright Child, 'Welfare is 
the Church', Ensign, september 1973, blz. 71.) 

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

We moeten onszelf als kerk, als individu en als gezin voorbereiden om in 
het onderhoud te voorzien van onszelf, ons gezin en anderen. Als de kerk 
in ons gebied volledig is georganiseerd, kunnen we samenwerken om 
voedsel, kleding en huishoudelijke artikelen voor gebruik in noodtoestan-
den te bereiden. Op deze manier zullen diegenen die in nood verkeren, 
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en wier gezinnen alles gedaan hebben wat zij konden, deze hulp ontvan-
gen. Als we elkaar op alle mogelijke manieren helpen, zullen wij hulp 
ontvangen als wij die nodig hebben. 

Besluit 
De Heer heeft geopenbaard dat de inwoners van de aarde in de laatste 
dagen veel problemen zullen ervaren. Hij heeft echter beloofd: 'Wanneer 
gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen' (LV 38:30). Als alleenstaanden, als 
gezinnen en als kerk behoren wij voorbereid te zijn op de toekomst. Wij 
kunnen onszelf en ons gezin op de toekomst voorbereiden door zelfred-
zamer te worden. 

Opdracht 
Bestudeer de zes gebieden van zelfredzaamheid. Kies een gebied waarop 
u en uw gezin zich kunnen verbeteren. Begin met de voorbereidingen. 
Sta open voor de behoeften van anderen en help ze waar en wanneer 
u maar kunt. Doe mee aan welzijnsprojecten in uw omgeving, als die er 
zijn. Betaal iedere maand een royale vastengave. 

Aanvullende Schriftuur 

• 1 Johannes 3:17 (uit delen blijkt liefde voor God) 

• Alma 34:27-28 (zorg voor hen die in nood verkeren) 

• LV 42:42 (wees niet lui) 

• LV 56:16-17 (de rijken behoren van hun goederen aan de armen te 
geven; we moeten nederig zijn en gewillig om te werken) 

• LV 68:30-32 (wij mogen geen leegloper zijn) 

• LV 78:7,13-14 (bereid u voor om tegenspoed te weerstaan door de 
geboden van God te onderhouden) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

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

2. Laat een zuster verslag uitbrengen van de afdeling 'Verantwoordelijk-
heid in het gezin', in hoofdstuk 37 van Evangeliebeginselen. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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PERSOONLIJKE EN 
FAMILIEGESCHIEDENIS 

Het is het doel van deze les om ons te doen begrijpen hoe belangrijk het 
is om familieverslagen bij te houden en aan zo'n verslag te beginnen. 

Waarom behoren wij een persoonlijk en familieverslag bij te houden? 

• Laat visueel hulpmiddel 19-a zien: 'Een jonge vrouw die in haar 
dagboek schrijft'. 

• Lees het volgende verhaal voor. 

'Toen Elizabeth de boeken en papieren van haar overleden vader door-
zocht, werd haar aandacht getrokken door een aantal mappen waarop 
"Persoonlijke geschiedenis" stond. Zij koos een map uit, opende die 
en begon voorzichtig de bladzijden om te slaan. Er zaten brieven tussen, 
een paar foto's, andere aandenken en hier en daar in het handschrift 
van haar vader een verslag over belangrijke familiegebeurtenissen. Er 
waren korte beschrijvingen van verjaardagen, aantekeningen over dopen 
en ordeningen en verslagen van uitstapjes met het gezin. Elizabeth 
herinnerde zich dat haar vader vaak laat in de avond in zijn dagboek 
schreef, en zijn kinderen aanspoorde om zelf een dagboek bij te houden. 
In het gehele dagboek stonden aantekeningen over ontvangen zegenin-
gen en uitingen van dankbaarheid jegens God. 

'Elizabeth bladerde verschillende mappen door en bij ieder deel herleefde 
zij veel van haar vaders leven. Toen bleef haar blik rusten op een op-
schrift: "Aan mijn gezin op mijn zestigste verjaardag." Die gebeurtenis 
had ongeveer twaalf jaar geleden plaatsgevonden. Langzaam las Elizabeth 
de alinea's door. Ze gingen over het oude huis waar het gezin had ge-
woond, over haar grootouders en haar moeder. Haar vader had aan 
elk van zijn kinderen iets geschreven. Een vredige rust maakte zich van 
Elizabeth meester toen zij de regels doorlas die aan haar gericht waren. 
Zij had het gevoel dat haar vader nog steeds aanwezig was en persoonlijk 
tot haar sprak. Veel te snel kwam zij aan het slot van die alinea's: "Ik 
wil graag dat je trouw en gehoorzaam blijft totdat je Hem [de Heiland] 
leert kennen zoals ik Hem ken." 

'Toen zij dit had gelezen, groeide het besluit in haar hart om het edele 
voorbeeld van haar ouders te volgen en de familiebanden te versterken 
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die zij zo gewaardeerd hadden.' (Relief Society Courses of Study 1977-1978, 
blz. 8.) 

• Hoe kon de vader van Elizabeth zelfs na zijn dood nog invloed op zijn 
dochter uitoefenen? 

Vanaf het begin is het bijhouden en gebruiken van heilige verslagen 
belangrijk geweest voor het volk van God. In de tijd van Adam gebood 
God de mensen een gedenkboek bij te houden. (Zie Mozes 6:4-6.) 
Mozes hield ook verslagen bij. (Zie Mozes 1:40-41.) De profeten hebben 
sinds de tijd van Adam in opdracht van God verslagen bijgehouden. 

'Deze geschiedenis van Gods handelingen met zijn volk en hun ervarin-
gen vormen onze tegenwoordige Schriften. Het is niets meer en niets 
minder dan heilige familiegeschiedenis. Omdat het geschreven werd 
onder invloed van de Heilige Geest werd het Schriftuur.' (Theodore M. 
Burton, 'The Inspiration of a Family Record', Ensign, januari 1977, blz. 17.) 

• Hoe hebben de verslagen die de profeten hebben bijgehouden ons 
leven beïnvloed? 

Hoewel de meesten van ons geen verslag van Gods handelingen met de 
mensen in onze tijd hoeven bij te houden, worden wij toch aangemoedigd 
om ons eigen verslag bij te houden. Het is vooral belangrijk om Gods 
handelingen met ons op te schrijven. Als wij in harmonie met de Geest zijn, 
'fluistert de Heer dingen in onze gedachten, en wat wij dan schrijven, 
kan inspiratie voor onze nakomelingen zijn. Als wij door de Geest iets 
opschrijven en zij het door de Geest lezen, is er sprake van goddelijke 
communicatie tussen ons en hen.' (Theodore M. Burton, Ensign, januari 
1977, blz. 17.) De verslagen die wij thuis bijhouden, kunnen het geloof 
en getuigenis van onze nakomelingen opbouwen. 

President Spencer W. Kimball heeft ooit gezegd: 'Ik zou alle leden van 
deze kerk op het hart willen drukken om serieus aandacht aan hun eigen 
familiegeschiedenis te besteden, en hun ouders en grootouders aan te 
sporen hun eigen dagboek bij te houden. Laat geen mensen de eeuwigheid 
ingaan zonder hun levensherinneringen voor hun kinderen, kleinkin-
deren en andere nakomelingen achter te laten. Iedereen is dat eigenlijk 
verplicht. Ik wil er dan ook bij u op aandringen uw kinderen met het 
bijhouden van een dagboek te laten beginnen.' (Conference Report, april 
1978, blz. 4; of Ensign, mei 1978, blz. 4.) 

• Wat heeft ons gezin eraan als wij persoonlijke en familieverslagen 
bijhouden? 

Wij kunnen ons eigen geloof en getuigenis vergroten als we gehoorzaam 
zijn aan de raad om persoonlijke en familieverslagen bij te houden. 
Ons geloof en onze moed kunnen versterkt worden als wij onze ervarin-
gen nalezen en besluiten ons leven te verbeteren. 
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Wat behoort een familieverslag te bevatten? 
President Joseph Fielding Smith heeft ons verteld wat voor informatie 
wij in ons familieverslag moeten opnemen: 'Het is nodig dat wij een 
nauwkeurig verslag bijhouden van ons gezin en nauwkeurig de geboor-
tedatums, huwelijks- en overlijdensdatums optekenen, alsmede de da-
tums voor verordeningen en andere belangrijke gebeurtenissen. Iedere 
belangrijke gebeurtenis in ons leven dient door ons in een verslag te 
worden opgenomen.' (De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 182.) 

Ons familieverslag behoort de persoonlijke en familiegeschiedenissen en 
een persoonlijk dagboek te bevatten. Een gedenkboek, plakboek of foto-
album met foto's en herinneringen van bijzondere gebeurtenissen in 
ons leven, zoals geboortebewijzen, huwelijksakten, onderscheidingen 
enzovoorts, kunnen ook een deel van onze familiegeschiedenis uitmaken. 

Persoonlijke geschiedenis 
Een persoonlijke geschiedenis is een verslag van ons leven en mag ver-
halen en persoonlijke gevoelens bevatten. Hier volgen enkele dingen die 
in een persoonlijk verslag opgenomen kunnen worden. 

1. Volledige naam 

2. Geboorte: dag, maand, en jaar; huis of ziekenhuis of andere plaats 
waar men geboren is; stad, provincie en land; familieomstandigheden 
bij de geboorte 

3. Vader: volledige naam; geboortedatum en -plaats; naam van zijn 
vader; meisjesnaam van zijn moeder 

4. Moeder: meisjesnaam, geboortedatum en -plaats; naam van haar 
vader; meisjesnaam van haar moeder 

5. Broers en zussen: namen, geboortedatums en -plaatsen; namen van 
huwelijkspartners en kinderen; andere informatie 

6. Zegen: dag, maand en jaar dat men gezegend werd en een naam 
ontving; waar dit plaatsvond - wijk of gemeente, ring of district, 
stad, provincie en land; wie de zegen heeft gegeven 

7. Doop: waar - wijk of gemeente, ring of district, stad, provincie of 
land; wanneer - dag, maand en jaar; door wie 

8. Bevestiging: wanneer - dag, maand en jaar; waar - wijkof 
gemeente, ring of district, stad, provincie en land; door wie 

9. Patriarchale zegen: datum, plaats en naam van de patriarch 

10. School: wanneer en waar voor het eerst naar school, scholen die 
bezocht zijn, leerkrachten die men zich het best herinnert, certificaten 
of diploma's die men gekregen heeft, belangrijke ervaringen 
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11. Huwelijk: met wie; dag, maand en jaar; plaats van de plechtigheid -
stad, provincie en land; omstandigheden tijdens de verkering en de 
bruiloft 

12. Jeugdherinneringen: avonturen, ongelukken, gedachten, grappige 
voorvallen, vrienden, enzovoorts 

13. Geloofsversterkende gebeurtenissen: persoonlijke; in het leven van 
andere familieleden die invloed op u hadden; omstandigheden waar-
door u tot het evangelie werd bekeerd 

14. Gezondheid: verslag, met inbegrip van ziekten en ongelukken 

15. Gezinsleven: taken thuis, gezinsactiviteiten, relatie met broers en 
zussen, plaatsen waar het gezin gewoond heeft, gezinsreizen en 
vakanties, huisdieren 

16. Hobby's en talenten: muzikale, artistieke en creatieve vaardigheden; 
lessen en workshops die u bijgewoond hebt; dingen die u graag doet 

17. Doelen en toekomstplannen: dingen die u zou willen bereiken in uw 
beroep, thuis en in de kerk 

18. Andere voorvallen: met inbegrip van ervaringen in de kerk 

19. Neem er zo mogelijk passende foto's in op om het geheel levendiger 
te maken 

• Laat de zusters de bovengenoemde punten nog eens doornemen. 
Waarom zijn deze dingen belangrijk in een persoonlijke geschiedenis? 

Familiegeschiedenis 
De familiegeschiedenis omvat grotendeels dezelfde informatie als een 
persoonlijke geschiedenis. Vraag de leden van het gezin zo mogelijk 
naar persoonlijke informatie. Noteer verhalen, voorvallen en andere 
informatie die u gehoord of in uw bezit hebt over grootouders en over-
leden voorouders. Hierin zou u kunnen opnemen: 

1. Land van oorsprong 

2. Plaatsen waar ze gewoond hebben met datums 

3. Beroep 

4. Het eerste familielid dat lid werd van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen; en namen van de zendelingen 
die hem of haar in het evangelie hebben onderwezen 

Houd een verslag bij voor uw kinderen van geboorten, sterfgevallen, 
huwelijken, datums van verordeningen, zendingen enzovoorts. 
Bewaar de certificaten van dergelijke belangrijke gebeurtenissen. 
Moedig uw kinderen aan om hun eigen geschiedenis en verslag bij 
te houden. 
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Persoonlijk dagboek 
Een dagboek behoort dagelijkse of wekelijkse aantekeningen van actuele 
gebeurtenissen te bevatten. Het behoort een verslag van zinvolle per-
soonlijke ervaringen te zijn. 

'Lynette Kunz Bingham uit Tulsa (Oklahoma), heeft altijd een notitie-
boekje bij zich, zelfs als zij op reis is. Door aantekeningen te maken als er 
iets gebeurt, heeft zij een lopend verslag dat zij later tot een jaarverslag 
kan bewerken. Zij maakt vooral aantekeningen van inspirerende ervarin-
gen, waar ze met anderen over praat - als dat gepast is - om hen aan 
te moedigen ook een verslag bij te houden. 

'Deze ervaringen helpen werkelijk als je ontmoedigd of gedeprimeerd 
bent', zegt zij. 'Als je anderen ertoe kunt brengen dit ook te gaan doen, 
zal dat een hulpmiddel zijn om hun koers in het leven te bepalen.' (John 
Webb, 'Beyond Pen and Ink' Ensign, januari 1977, blz. 19-20.) 

President Spencer W. Kimball heeft ieder gezin aangespoord om 'hun 
kinderen van jongs af aan een dagboek van de belangrijke gebeurtenissen 
in hun leven te laten bijhouden, vooral als ze uit huis gaan om te stude-
ren of een zending te vervullen.' (Conference Report, oktober 1977, blz. 4; 
of Ensign, november 1977, blz. 4.) 

Dit zijn een aantal dingen die we in een dagboek kunnen opschrijven: 

1. Doelen, verlangens en idealen 

2. Ervaringen op ons werk 

3. Problemen en hoe ze zijn opgelost 

4. Vreugde en verdriet met familieleden 

5. Relaties met anderen 

6. Diepste gedachten 

7. Geloofsversterkende ervaringen 

8. Belangrijke gebeurtenissen in het gezin 

9. Hoe tegenspoed is overwonnen 

10. Bijzondere leerervaringen 

11. Persoonlijk getuigenis 

12. Raad aan toekomstige generaties die het dagboek zullen lezen 

Ouderling Theodore M. Burton heeft ons de volgende raad gegeven: 
'Als volk behoren wij over ons eigen leven en onze eigen ervaringen 
te schrijven, om een heilig verslag voor onze nakomelingen na te laten. 
Wij behoren dezelfde opbouwende en geloofsversterkende verhalen 
achter te laten die wij zelf in de Schriften kunnen vinden.' (Ensign, 
januari 1977, blz. 17.) 
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• Welke voordelen zijn er verbonden aan het bijhouden van een 
dagboek? 

Hoe te beginnen 
Er is een eenvoudige manier om aan ons verslag te beginnen. Ouderling 
Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Als u niet weet waar u moet beginnen, 
begin dan met uzelf. Als u niet weet wat voor verslagen u moet verzame-
len en hoe, begin dan met wat u hebt.' ('Someone Up There Loves You', 
Ensign, januari 1977, blz. 10.) 

Wij kunnen beginnen met het volgende materiaal te verzamelen: geboor-
tebewijzen, certificaten van zegen, doop, ordening; diploma's, onder-
scheidingen, foto's enzovoorts. Bewaar alle gegevens die over uw leven 
opgeschreven, geregistreerd of vastgelegd zijn. Berg alles op in dozen, 
dossiers of ordners. Sorteer, verdeel en verzamel ze in drie hoofdperio-
den van uw leven: kind, jeugd en volwassen. Nadat u dit materiaal ver-
zameld hebt, kunt u met uw persoonlijk verslag beginnen. 

Een geschreven verslag is niet de enige manier om informatie te bewaren. 
Persoonlijke en familiegeschiedenissen kunnen ook op bandjes worden 
opgenomen. Als u een mondeling verslag op wilt nemen, is het beter een 
bepaalde volgorde aan te houden en de gebeurtenissen in chronologische 
volgorde in te spreken. 

Om te beginnen zou u een notitieboekje kunnen kopen en er vandaag 
enkele dingen in kunnen noteren die tijdens deze les zijn genoemd. 
Als u een computer hebt, kunt u de informatie daarin zetten en bewaren. 
Zet de datum bij de aantekeningen en nummer de bladzijden. Schrijf 
de namen van de mensen en de plaatsen voluit. Een goede tijdsindeling 
is belangrijk voor succes. Maak er daarom een gewoonte van op een 
bepaalde tijd aan uw verslag te werken. 

• Laat de aangewezen zuster na het slotgebed haar dagboek aan de klas 
tonen. 

Besluit 
Verslagen bijhouden is altijd belangrijk geweest voor Gods volk. Als wij 
aan onze persoonlijke en familiegeschiedenissen beginnen en ze steeds 
beter bij leren houden, zullen wij meer respect en liefde voor onze fami-
lieleden ontwikkelen. Als wij ons dagboek bijhouden, kunnen wij de 
belangrijke gebeurtenissen in ons leven noteren die een positieve invloed 
op onze kinderen kunnen hebben. Een eenvoudige familiegeschiedenis 
kan onze nakomelingen generaties lang beïnvloeden. 

Opdracht 
Begin nu aan uw persoonlijke geschiedenis. Organiseer een gezinsavond 
om speciaal aan uw familiegeschiedenis te werken. Als u dat nog niet doet, 
begin dan een persoonlijk dagboek bij te houden waarin u de belangrijke 
gebeurtenissen van de rest van uw leven schrijft. 
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Aanvullende Schriftuur 

• Maleachi 3:16-18 (verslag van de rechtschapen mensen in een 
gedenkboek) 

• Mozes 1:40-41; 6:45-46 (Mozes hield verslagen bij voor zijn 
nakomelingen) 

• Abraham 1:28, 31 (Abraham hield verslagen bij en bewaarde die) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Bestudeer de ideeën die in deze les gegeven worden met betrekking 
tot het bijhouden van persoonlijke en familiegeschiedenissen. 
Verzamel zo mogelijk wat besproken materiaal en laat dat aan de 
klas zien. 

2. Vraag iemand die een persoonlijk verslag bijhoudt om dit aan de 
klas te laten zien. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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TEMPELWERK EN 
FAMILIEGESCHIEDENIS 

Het is het doel van deze les om ons onze taken op het gebied van tempel-
werk en familiegeschiedenis te doen begrijpen. 

Verordeningen zijn noodzakelijk voor ons eeuwig heil 
Om bij onze hemelse Vader terug te keren, moeten wij de verordeningen 
ontvangen die noodzakelijk zijn voor ons eeuwig heil. Ouderling Boyd K. 
Packer heeft gezegd: 

'Verordeningen en verbonden worden onze geloofsbrieven voor toelating 
in zijn tegenwoordigheid. (.. .) 

'Hebben wij ze eenmaal voor onszelf en voor ons gezin ontvangen, dan 
hebben wij de verplichting deze verordeningen plaatsvervangend te 
ondergaan voor onze overleden voorouders, ja, voor het hele mensdom.' 
(De Ster, juli 1987, blz. 19.) 

Onze tempelverordeningen ontvangen en onze naaste familieleden 
aanmoedigen hun verordeningen te ontvangen 
Doop en bevestiging zijn de fundamentele verordeningen van het evan-
gelie. Ze zijn de poort waardoor wij het smalle pad kunnen betreden dat 
naar het eeuwige leven leidt. (Zie 2 Nephi 31:17-18.) Om na de doop op 
dat pad voort te gaan, moeten we ook de heilige tempelverordeningen 
ontvangen - de begiftiging en de verzegeling. Wij moeten trouw blijven 
aan de verbonden die we gesloten hebben. Deze verordeningen zijn van 
wezenlijk belang voor onze verhoging. 

President Howard W. Hunter heeft het belang van de tempelverordenin-
gen uitgelegd: 'Al onze inspanningen om het evangelie te verkondigen, 
de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen voeren ons naar de 
heilige tempel. De reden daarvoor is dat de tempelverordeningen abso-
luut cruciaal zijn; bij het ontbreken daarvan kunnen we niet in Gods 
tegenwoordigheid terugkeren. Ik moedig iedereen aan om waardig te 
zijn de tempel te bezoeken of zich voor te bereiden op de dag dat u dat 
heilige huis kunt betreden om uw verordeningen en verbonden te ont-
vangen.' (De Ster, januari 1995, blz. 81-82.) 
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Volwassen leden die nog niet in de tempel geweest zijn, dienen met hun 
bisschop of gemeentepresident te overleggen hoe ze zich op de tempelze-
gens kunnen voorbereiden. Ook behoren we onze kinderen en andere 
familieleden aan te moedigen om zich op de doop en de tempelverorde-
ningen voor te bereiden. 

• Hoe kunnen we onze kinderen en andere familieleden het belang van 
de tempel bijbrengen? (Zet de antwoorden op het bord.) 

Een geldige tempelaanbeveling en geregeld tempelbezoek 

• Laat visueel hulpmiddel 20-a zien: 'De Salt Lake-tempel'. 

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende over tempels gezegd: 

'Deze unieke, prachtige gebouwen en de verordeningen die erin worden 
voltrokken, vertegenwoordigen het hoogst bereikbare in onze godsdienst. 
Deze verordeningen vormen de diepste uitdrukkingswijze van onze ge-
loofsovertuiging. Ik moedig onze mensen overal aan, met alle overtui-
gingskracht waartoe ik in staat ben, om zo te leven dat ze een tempelaan-
beveling waardig zijn, er één te verkrijgen en deze als een kostbaar bezit 
te beschouwen, en zich er meer voor in te spannen om naar het huis des 
Heren te gaan en deel te hebben aan de geest die daar te voelen is en de 
zegeningen die men op die plaats kan ontvangen. Ik ben ervan overtuigd 
dat iedere man of vrouw die naar de tempel gaat in een geest van oprecht-
heid en geloof, het huis des Heren als een betere man of vrouw verlaat. 
We hebben allemaal voortdurend verbetering nodig in ons leven. Het 
is nodig om af en toe het lawaai en de drukte van de wereld achter ons 
te laten en binnen de muren te komen van een gewijd huis van God, 
om daar zijn geest te voelen in een omgeving van heiligheid en vrede.' 
(De Ster, januari 1996, blz. 51.) 

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

• Welke zegeningen zijn ons beloofd als we een geldige tempelaanbeve-
ling hebben en geregeld de tempel bezoeken? 

Een tempelaanbeveling verkrijgen 
Om een tempelaanbeveling te verkrijgen, moeten we een gesprek onder 
vier ogen met onze priesterschapsleiders voeren. President Boyd K. 
Packer heeft dit vraaggesprek als volgt omschreven: 'Het vraaggesprek 
voor een tempelaanbeveling wordt door de bisschop [of gemeentepresi-
dent] met het betrokken lid onder vier ogen gehouden. In dit gesprek 
worden het lid diepgaande vragen gesteld over zijn gedrag en zijn getrouw-

161 



20-a: De Salt Lake-tempel 

162 



Les 10 

heid aan de normen van de kerk en haar leiders. De betrokkene moet 
bevestigen dat hij zedelijk rein is en zich aan het woord van wijsheid 
houdt, een volledige tiende betaalt, in overeenstemming met de leringen 
van de kerk leeft en geen sympathieën heeft voor of banden met afval-
lige groeperingen. De bisschop [of gemeentepresident] heeft instructies 
gekregen dat het uitermate belangrijk is om alle besproken zaken ver-
trouwelijk te houden.' ('The Holy Temple', Ensign, februari 1995, blz. 32.) 
Na het gesprek met de bisschop of gemeentepresident moeten we ook 
een gesprek hebben met de ringpresident, of met de zendingspresident 
als we niet in een ring wonen. 

Als we ons op onze tempelverordeningen voorbereiden, zullen onze 
priesterschapsleiders ons uitnodigen de instructiebijeenkomsten ter 
voorbereiding op tempelbezoek bij te wonen. Een tempelaanbeveling 
is één jaar geldig. Daarna volgt er weer een gesprek om een nieuwe 
aanbeveling, voor weer een jaar, te verkrijgen. 

De verordeningen voor onze voorouders verrichten 
De Heer verwacht dat alle mensen die langer dan acht jaar op aarde 
geleefd hebben, de kans krijgen om gedoopt te worden en de begiftiging 
en de verzegelende verordeningen te ontvangen. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat de levenden deze verordeningen voor de overledenen kunnen ver-
richten. Als lid van de kerk hebben we de taak om de verlossende veror-
deningen te verrichten voor onze voorouders die zijn gestorven zonder 
ze te hebben ontvangen. 

• Lees LV 128:15. Waarom is het belangrijk om de verlossende 
verordeningen voor onze overleden voorouders te verrichten? 

Als we de verordeningen voor onze voorouders verrichten, delen we 
in de vreugde die onze voorouders voelen als ze de kans krijgen om 
het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van God de Vader en Jezus 
Christus te ontvangen. En als we onze broeders en zusters helpen, 
zullen we de betekenis van de verzoening van de Heiland beter begrij-
pen en waarderen. 

• Wat voor zegeningen kunnen we ontvangen als we aan de 
verordeningen voor onze overleden voorouders deelnemen? 

Onze voorouders gedenken 
Als we onze taak op het gebied van familiegeschiedenis willen vervullen, 
kunnen we een lijst maken van onze overleden voorouders die we 
kennen of ons nog herinneren. Daar zijn geen bijzondere hulpmiddelen 
voor nodig. Aan de hand van die lijst kunnen we vaststellen wie zonder 
de verlossende tempelverordeningen zijn gestorven. Zelfs als onze voor-
ouders lid van de kerk waren, of als anderen in de familie al aan de 
familiegeschiedenis gewerkt hebben, kunnen we vaak nog overleden 
familieleden vinden voor wie het tempelwerk niet is verricht. 
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• Deel potloden en papier uit. Laat de zusters de namen van overleden 
familieleden opschrijven die zij zich nog kunnen herinneren. Laat hen 
zo mogelijk vaststellen wie van die overleden familieleden de verlos-
sende tempelverordeningen nog niet hebben ontvangen. 

Als er familieleden zijn voor wie het tempelwerk nog niet is verricht, moe-
ten wij ervoor zorgen dat het gedaan wordt. President Gordon B. Hinck-
ley heeft nadruk gelegd op het belang van de tempel in familiehistorisch 
werk: 'Al ons werk op het gebied van familiegeschiedenis is gericht op 
tempelwerk. Het heeft geen enkel ander doel. De tempelverordeningen 
zijn de grootste zegens die de kerk te bieden heeft.' (De Ster, juli 1998, 
blz. 98-99.) 

• Laat visueel hulpmiddel 20-b zien: 'Een consulent familiegeschiedenis 
kan ons helpen met familiegeschiedenis'. 

Consulenten familiegeschiedenis in onze wijk, gemeente of ring kunnen 
ons helpen met het voorbereiden van de informatie die de tempel nodig 
heeft om de verordeningen te verrichten. Deze instructies staan ook 
in publicaties van de afdeling familiegeschiedenis, en zijn bij plaatselijke 
priesterschapsleiders en in de tempel verkrijgbaar. 

• Bespreek met de zusters de werkwijze en de vereisten om namen 
voor tempelwerk klaar te maken. Introduceer zo mogelijk de consulent 
familiegeschiedenis en laat hem of haar de bespreking leiden. 

Naast het verrichten van de verordeningen voor de voorouders die we 
ons kunnen herinneren, moeten we ook andere voorouders overwegen. 
We kunnen met onze ouders, grootouders, tantes, ooms, neven, nichten 
en andere familieleden praten. Zij herinneren zich misschien mensen 
die wij nooit hebben gekend. We kunnen ervoor zorgen dat het tempel-
werk ook voor deze voorouders wordt verricht. 

Informatie vastleggen 

• Laat visueel hulpmiddel 20-c zien: 'Stamboomlijst'. 

Als we informatie over onze voorouders verzamelen, moeten we die in-
formatie waarschijnlijk vastleggen. Formulieren van de kerk - zoals 
de stamboomlij st, die een overzicht van de familierelaties geeft -
en computerprogramma's kunnen een hulpmiddel voor ons zijn. U kunt 
echter iedere methode gebruiken om de gevonden informatie vast te 
leggen. Het is ook nuttig om te noteren wanneer bepaalde verordeningen 
zijn verricht, zodat u weet welke verordeningen nog verricht moeten 
worden. 

Enkele richtlijnen 
Als we namen voor tempelwerk insturen, mogen we de volgende 
richtlijnen niet vergeten: 
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1. Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is voor onze voorouders. 
We behoren geen namen in te sturen van mensen die geen familie zijn, 
ook geen namen die uit data-extractie afkomstig zijn. 

2. Iemand moet een volledig jaar zijn overleden voordat zijn of haar 
naam kan worden ingestuurd. 

3. Als iemand in de afgelopen 95 jaar is overleden, moet er toestemming 
aan een familielid worden gevraagd voordat de naam kan worden 
ingestuurd. 

4. Er hoeven geen verordeningen te worden verricht voor doodgebore-
nen. Als er echter een kans bestaat dat het kind na de geboorte geleefd 
heeft, dient het aan de ouders te worden verzegeld, tenzij het in het 
verbond is geboren (wat betekent dat de ouders vóór de geboorte 
waren verzegeld). 

5. Kinderen die zijn overleden voordat ze acht jaar zijn geworden, en 
niet onder het verbond zijn geboren, hoeven alleen aan hun 
ouders te worden verzegeld. Ze hoeven geen andere verordeningen 
te ontvangen. 

Aanvullende manieren om aan familiegeschiedenis deel te nemen 

• Laat visueel hulpmiddel 20-d zien: 'Wij kunnen deel uitmaken 
van familiegeschiedenis door verhalen uit ons leven en dat van 
onze voorouders te vertellen. 

Andere belangrijke manieren om aan familiegeschiedenis deel te 
nemen, omvatten: 
Een persoonlijke en een familiegeschiedenis schrijven. 
Een dagboek bijhouden. 
Deelnemen aan de familiehistorische programma's van de kerk, 
zoals de data-extractie. 
Informatie verzamelen over voorouders die lang geleden hebben 
geleefd en aan wie niemand meer herinneringen heeft, en het tempel-
werk voor hen laten verrichten. 
Onze kinderen over hun voorouders vertellen en hen aanmoedigen om 
hun eigen taken op het gebied van familiegeschiedenis te verrichten. 

Besluit 
Wij moeten de verordeningen van de tempel ontvangen om in de tegen-
woordigheid van onze hemelse Vader terug te kunnen keren. Om alle 
zegeningen te ontvangen die bij deze verordeningen horen, behoren we: 

1. Onze eigen verordeningen te ontvangen en ervoor te zorgen dat de 
leden van ons gezin die ook ontvangen. 

2. Een geldige tempelaanbeveling te hebben en zo vaak mogelijk naar de 
tempel te gaan. Ook als we ergens wonen waar we niet naar de tempel 
kunnen gaan, behoren we een geldige tempelaanbeveling te hebben. 
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3. De gegevens op te zoeken van onze voorouders die zijn gestorven 
zonder de verordeningen te hebben ontvangen, en ervoor te zorgen 
dat die verordeningen alsnog worden verricht. 

Opdracht 
Als u uw eigen verordeningen nog niet hebt ontvangen, maak dan een 
afspraak met uw bisschop of gemeentepresident om te bespreken hoe 
u zich kunt voorbereiden. 

Bespreek thuis het belang van de doop en de tempelverordeningen. 

Als u geen tempelaanbeveling hebt, bereid u daar dan op voor. 

Zoek minimaal één voorouder op die zonder de verlossende verordenin-
gen van het evangelie is gestorven, en zorg ervoor dat de verordeningen 
voor die persoon worden verricht. 

Aanvullende Schriftuur 

• Maleachi 4:5-6 (het werk van Elia) 

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

• 1 Petrus 3:18-19; 4:6 (Christus predikt tot de doden) 

• LV 124:26-40 (voor de Heer een huis bouwen, waarin het werk voor 
de doden verricht kan worden) 

• LV 128 (aanwijzingen voor het nauwkeurig bijhouden van verslagen 
en doop voor de doden) 

• Geschiedenis van Joseph Smith 2:38-39 (zending van Elia) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 40, 'Tempelwerk en familiegeschiedenis', 
in Evangeliebeginselen. 

2. Zorg voor papier en potlood voor iedere zuster. 

3. Verschaf u geldige familiehistorische formulieren om daarop de 
gegevens van elke zuster in te vullen. 

4. Als uw unit een consulent familiegeschiedenis heeft, vraagt hem of 
haar dan naar de procedures van het indienen van namen voor 
tempelverordeningen. Laat de consulent zo mogelijk een deel van de 
les geven. Als er geen consulent is, kunt u bij een centrum voor 
familiegeschiedenis, uw priesterschapsleiders of uw tempel terecht. 

5. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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HET BEREIDEN 
VAN GEZONDE 

MAALTIJDEN 

Het doel van deze les is ons te helpen bij het voorbereiden van gezonde 
maaltijden. 

De noodzaak van geregelde maaltijden 
Om voordeel te trekken uit geregelde maaltijden moet ons voedsel de 
voedingsstoffen bevatten die nodig zijn voor onze gezondheid en groei. 
Als een gezin gezamenlijk eet, kunnen de ouders erop toezien dat de 
kinderen gezond en voldoende eten. Gezamenlijk eten kan ook een gele-
genheid zijn om samen te zijn, te bidden en over eikaars ervaringen 
te praten. De ouders kunnen die tijd ook gebruiken om hun kinderen 
op informele wijze in de evangeliebeginselen te onderwijzen. Als gezins-
leden de maaltijden gezamenlijk plannen en eten, zullen ze hun geld 
op een verstandige manier besteden. De reguliere maaltijden zijn meestal 
goedkoper en gezonder dan de hapjes tussendoor. Als er tijdens de 
gezinsmaaltijden voldoende gegeten wordt, zal er minder behoefte zijn 
aan dure en vaak ongezonde hapjes tussendoor. 

Geregelde maaltijden hebben nog andere voordelen. De leden van het 
gezin weten wanneer er gegeten wordt en zullen ervoor zorgen iedere 
dag op tijd thuis te zijn. Het lichaam functioneert beter met geregelde 
maaltijden dan met ongeregelde maaltijden of hapjes. Wij kunnen beter 
doorwerken en sommige maagkwalen vermijden als we iedere dag onze 
maaltijden op ongeveer dezelfde tijd gebruiken. Ook voor kinderen 
is het beter als zij regelmatig eten. Zij worden moe en vervelend als zij 
honger hebben. Als ze op geregelde tijden eten, zal ook de sfeer thuis 
worden gehandhaafd. 

Een mormoons gezin woonde op het platteland, waar het de gewoonte 
was dat de vader en de oudere jongens eerst aten en de jongere kinderen 
en de moeder aten wat er over was. Toen dit gezin meer over het evan-
gelie leerde, veranderde het deze gewoonte. De moeder vertelde dat 
zij toen ze begrepen hoe belangrijk het was om als gezin samen te eten 
en te zorgen dat alle leden van het gezin voldoende voedsel kregen, zich 
niet langer aan de oude gewoonte hielden. 

• Welke voordelen ontvangt uw gezin door samen te eten? 
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• Welke voordelen ontvangt uw gezin door geregeld te eten? 

De noodzaak van voedsel uit iedere hoofdgroep 

• Laat de tabellen in visueel hulpmiddel 21-a zien: 'Aanbevolen dage-
lijkse porties uit de voedselgroepen', en bespreek de informatie met de 
klas. Laat de klas dan de volgende vragen beantwoorden: Wat zijn 
de voedselgroepen? Welk voordeel halen wij uit iedere groep? Wat zijn 
enkele voorbeelden van plaatselijk voedsel uit elke groep? 

Neem zo mogelijk in iedere maaltijd voedsel op uit iedere belangrijke 
voedselgroep. Dit zorgt voor de verscheidenheid aan voedsel die nodig is 
om gezond te zijn en te groeien. In sommige landen is rijst het hoofd-
voedsel voor iedereen, en eten veel mensen alleen maar rijst. Door deze 
gewoonte zijn kinderen in die landen vaak zwak of ziek, of groeien ze 
niet goed omdat zij de nodige vitaminen en mineralen niet krijgen. 

In één zo'n land werd de leden van de kerk geleerd hoe belangrijk het was 
een goede verscheidenheid aan voedsel te eten. Zij leerden dat alleen 
rijst eten, zelfs in grote hoeveelheden, niet gezond is. Het gezegde 'Rijst 
is eenzaam voedsel' hielp ze eraan herinneren dat ze bij iedere maal-
tijd voedsel uit iedere hoofdgroep moeten eten. Kinderen in gezinnen die 
nu een verscheidenheid aan voedsel eten, zijn gezonder dan voorheen. 

• Wat is het hoofd voedsel in uw gebied? Wat zijn enkele voedselsoorten 
die u bij dat basisvoedsel kunt eten? 

Vraag de zusters een maaltijd te bedenken, beginnend met het hoofd-
voedsel. Zorg ervoor dat de maaltijd minimaal één voedingsmiddel uit 
iedere groep heeft? 

• Laat een poster zien met maaltijden die voedingsmiddelen uit de voed-
selgroepen hebben. Laat de zusters opnoemen welk voedsel uit welke 
groep komt. Laat hen controleren of iedere maaltijd voldoende voedsel 
uit de verschillende voedselgroepen heeft. 

Als u maaltijden voorbereidt, zorg er dan voor dat er iedere dag voedsel 
uit elke groep inzit. We moeten een verscheidenheid aan voedsel uit alle 
voedselgroepen eten om alle bouwstoffen te krijgen die we nodig hebben 
om gezond te zijn. 

De noodzaak van voldoende hoeveelheden van elk voedsel 
Nadat u de gewoonte hebt ontwikkeld om voedsel uit iedere groep in uw 
maaltijden op te nemen, denk dan aan de hoeveelheid voedsel die iedere 
persoon nodig heeft. Een kleine hoeveelheid van iedere voedselsoort is 
misschien niet genoeg. Iedereen heeft elke dag een bepaalde hoeveelheid 
uit elke groep nodig. 

Wij moeten ervoor oppassen dat wij niet de fout maken die een groep 
van tien vrouwen ooit maakte toen ze op een dag samen een rijstschotel 
klaarmaakten. Ze gebruikten meerdere kopjes rijst, twee lepels tomaten-
saus, en een klein beetje vlees. Toen de schotel klaar was dachten zij een 
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gezonde en volledige maaltijd op tafel te zetten, omdat er graan, groente 
en vlees in zat. Helaas zat er niet voldoende tomatensaus of vlees in voor 
iedere vrouw. Toen ze leerden dat er voor iedereen voldoende voedsel uit 
iedere groep in moest zitten, letten zij beter op bij het voorbereiden van 
de maaltijden voor hun gezin. 

Om voldoende van elke voedselgroep te kopen, kan het nodig zijn de 
goedkopere soorten van elke groep te kopen om ons geld verstandige te 
besteden. 

• Bespreek de voedselpiramide in visueel hulpmiddel 21-b. Welke 
voedingsmiddelen zijn duur? Welke voedingsmiddelen zijn goede 
vervangingsmiddelen voor de duurdere voedingsmiddelen in 
dezelfde groep? 

Ideeën om gezonde maaltijden te bereiden 

Het plannen van de maaltijden 
Plan alle maaltijden voordat u gaat winkelen. Zorg ervoor dat er voor 
iedere persoon een verscheidenheid aan porties uit de verschillende 
voedselgroepen zal zijn. Het is gewoonlijk nuttig om het menu 
op te schrijven en er het voedsel voor iedere maaltijd bij te schrijven. 

Maak een boodschappenlijstje 
Maak een lijst van alle voedingsmiddelen die u nodig hebt, met de hoe-
veelheden. Door een boodschappenlijst herinneren we ons niet alleen wat 
we nodig hebben, maar kopen we ook niet zo snel dingen die wij niet 
echt nodig hebben. Als we bijvoorbeeld een lijst hebben, zullen we waar-
schijnlijk geen frisdranken of snoepgoed kopen die duur en ongezond 
zijn. 

Als wij zorgvuldig plannen en boodschappen doen, hoeven we ook min-
der vaak boodschappen te doen, en kunnen we onze tijd en energie 
gebruiken voor andere belangrijke activiteiten. Een weduwnaar met 
twaalf kinderen deed dit ook. Deze vader wist dat hij niet veel tijd had 
om iedere dag in de supermarkt door te brengen, dus plande hij zijn 
maaltijden zorgvuldig en wist hij precies wat hij iedere keer moest kopen. 
Hij borg het voedsel zorgvuldig op om er zeker van te zijn dat het vers 
bleef. 

Koop voedingsmiddelen die in overvloed en dus goedkoop zijn 
Koop voedingsmiddelen als zij in overvloed zijn, daar de prijs dan ge-
woonlijk het laagst is. Koop zo mogelijk extra hoeveelheden van bepaal-
de voedingsmiddelen als ze in overvloed en goedkoop zijn. Droog 
ze of bewaar ze op een andere manier, zodat u ze later kunt eten. Het 
is belangrijk dat wij op deze manier vooruitplannen voor andere jaar-
getijden, als bepaalde voedingsmiddelen minder gemakkelijk te krijgen 
zijn. 
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Een tuin en dieren 
Veel gezinnen telen vruchten en groenten in hun eigen tuin. Zelfs als een 
gezin niet veel ruimte heeft, kan het toch wel een aantal planten in een 
vensterbank of op een balkon telen. Als de tuin erg klein is, zal een gezin 
de groente en het fruit gewoonlijk opeten zodra het rijp is. Maar als de 
tuin groot is, zal een gedeelte vers gegeten worden en de rest bewaard 
om later te eten. Drogen is een populaire manier om voedsel te bewaren. 

In veel landen fokken mensen ook dieren om aan het nodige voedsel te 
komen. Zij houden eenden, kippen, geiten, koeien, varkens, konijnen of 
vissen. Dieren verschaffen ons het voedsel uit de vlees- en zuivelgroep. 

Er is planning voor nodig om een tuin aan te leggen en te verzorgen. Er 
is ook planning nodig om dieren te fokken. Er moet bijvoorbeeld besloten 
worden waar men de dieren zal houden, wat zij zullen eten, wie ze 
zal voeden. Als dit zorgvuldig gedaan wordt kan dat een hulpmiddel zijn 
om gezonde maaltijden voor ons gezin te organiseren. 

Een zorgvuldige begroting 
Een ander soort planning als hulpmiddel om gezonder te eten, is bepalen 
hoe wij ons geld zullen uitgeven aan andere dingen dan voedsel. Als 
wij zorgvuldig nadenken over de manier waarop we ons geld uitgeven, 
besluiten we misschien dat het verstandiger is voedsel te kopen om 
gezond te blijven dan het geld uit te geven aan dure luxegoederen. Dan 
vinden we misschien ook dat het beter is ons geld te besteden aan een 
verscheidenheid aan voedsel uit de hoofdgroepen dan aan ongezonde 
snacks. 

Besluit 
Als wij iedere dag samen eten, zal onze verstandhouding in het gezin en 
onze gezondheid verbeteren. Onze maaltijden zijn het gezondst als zij 
een verscheidenheid aan voedsel uit de belangrijke voedselgroepen 
bevatten. Iedereen moet elke dag voldoende voedsel uit elke groep krij-
gen. Om maaltijden te kunnen bereiden die gezond zijn en waardoor 
onze kinderen goed groeien, moeten wij de nodige voorbereidingen tref-
fen om het juiste voedsel te kopen of te telen. 

Opdracht 
Bereid deze week gezonde maaltijden voor uw gezin. Zorg ervoor dat 
iedere maaltijd een verscheidenheid aan voedsel uit de belangrijkste 
groepen bevat. Maak plannen om uw gezin een goede verscheidenheid 
en hoeveelheid gezond voedsel te blijven geven, zodat zij gezond zullen 
blijven. Doe dit door van tevoren plannen te maken, zo mogelijk een tuin 
aan te leggen en door voedsel dat in overvloed te krijgen is te drogen of 
op andere wijze te bewaren. Ga eens na hoe u uw geld uitgeeft, en pro-
beer zo mogelijk manieren te vinden om meer geld aan gezond voedsel 
uit te kunnen geven. 
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Aanbevolen dagelijkse porties uit de voedselgroepen 

Veel 
vrouwen, 
oudere 
volwassenen 

Kinderen, 
tienermeis-
jes, actieve 
vrouwen, 
meeste 
mannen 

Tienerjon-
gens, 
actieve 
mannen 

Calorieën* ongeveer 1.600 ongeveer 2.200 ongeveer 2.800 

Porties uit de broodgroep 6 9 11 

Porties uit de groentegroep 3 4 5 

Porties uit de fruitgroep 2 3 4 

Porties uit de melkgroep 2-3** 2-3** 2-3** 

Porties uit de vleesgroep 2, totaal 
140 gram 

2, totaal 
170 gram 

3, totaal 
200 gram 

Totaal vet (grammen) 53 73 93 

* Dit is het aanbevolen aantal calorieën als u vetarm, mager voedsel uit de vijf voedings-
groepen eet, en vet, olie en suiker met mate gebruikt. 

** Tieners, jonge volwassenen tot 24 en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, 
hebben drie porties uit de melkgroep nodig. 

Wat is een portie? 

Brood, graanproducten, rijst en pasta 
1 boterham 
125 gram gekookte graanproducten, 

rijst of pasta 
30 gram gedroogde graanproducten 

Fruit 
1 stuk fruit 
1 glas vruchtensap 
125 gram fruit uit blikt 

Groente 
250 gram rauwe bladgroente 
125 gram gekookte groente 
250 gram gemengde sla 

Melk, yoghurt en kaas 
1 glas melk 
225 ml yoghurt 
40-60 gram kaas 

Vlees, gevogelte, vis, gedroogde bonen, 
eieren en noten 
55-85 gram gekookt mager vlees, 

gevogelte of vis 
125 gram gedroogde bonen, 1 ei of twee 

eetlepels pindakaas telt als 30 gram 
mager vlees (ongeveer een derde portie). 

Vet, olie en suiker 
Gebruik met mate. Hieronder vallen onder 
andere: slasausen, roomsausen, boter, 
margarine, suiker, frisdranken en snoep. 
Gebruik deze met mate omdat er veel 
calorieën van suiker en vet inzitten, maar 
weinig voedingsstoffen. 

21-a: Aanbevolen dagelijkse porties uit de voedselgroepen 
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Voedselpiramide 

Een leidraad voor dagelijks voedsel 

Leidraad voor gezond voedsel 

Er bestaat geen voedsel waarin alle nodige voedingsstoffen zitten om 
gezond te blijven, daarom kunnen we het beste iedere dag een verscheiden-
heid aan voedsel eten. Gebruik de piramide om dagelijks goed te eten. 
Begin met voldoende brood, graanproducten, rijst, pasta, groente en fruit. 
Voeg daar twee tot drie porties uit de melkgroep aan toe en twee tot drie 
porties uit de vleesgroep. Gebruik weinig vet, olie en suiker. 

Brood, graanproducten, rijst en pasta 
6-11 PORTIES 

21-b: Voedselpiramide 
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Vet, olie en suiker 
GEBRUIK MET MATE 

Melk, yoghurt 
en kaas 
2-3 PORTIES 

Groente 
3-5 PORTIES 

Vlees, gevogelte, vis, 
gedroogde bonen, 

eieren en noten 
2-3 PORTIES 

Fruit 
2-4 PORTIES 
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Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Neem les 22, 'Voeding', en les 25, 'Een eigen moestuin', in De vrouw in 
de kerk A door. 

2. Behandel de visuele hulpmiddelen 21-a: 'Aanbevolen dagelijkse 
porties uit de voedselgroepen', en 21-b: 'Voedselpiramide', 
en bespreek de informatie met de klas. 

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

4. Als de zusters vragen hebben over het opstellen van een begroting of 
het produceren van voedsel, kunt u ze verwijzen naar De vrouw in de 
kerk A, de lessen 21, 25 en 26 ('Financieel beheer', 'Een eigen moestuin' 
en 'Zelf produceren'.) 

5. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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ZORG VOOR 
MOEDER EN KIND 

Het doel van deze les is de juiste verzorging van moeder en kind 
aanmoedigen. 

De verzorging van vrouwen die in verwachting zijn 
Een gezin op de Filippijnen had veel verdriet toen hun eerste baby stierf. 
Later kwamen zij met het evangelie in aanraking en werden ze lid van 
de kerk. Toen de moeder weer in verwachting was, vroeg zij de welzijns-
zendelingen wat zij moest doen om een gezond, normaal kind te krijgen. 
Zij zei: 'Had ik maar geweten wat ik moest doen, dan had ik mijn eerste 
baby niet verloren.' 

Tijdens haar tweede zwangerschap deed zij alles wat zij kon om ervoor te 
zorgen dat haar volgende kind gezond zou zijn. En ze kreeg een prach-
tige, gezonde baby. Zij noemde dit kind haar 'mormoonse baby'. Mensen 
in haar omgeving zeiden vaak dat zij nog nooit zo'n gezond kind hadden 
gezien. 

Een zwangere vrouw heeft een bijzondere kans om een lichaam voor 
een van de geestkinderen van onze hemelse Vader te vervaardigen. 
Ons lichaam is zo belangrijk dat het een tempel van de geest wordt 
genoemd (1 Korintiërs 3:16-17). Hoewel wij dat niet volledig begrijpen, 
worden sommige baby's met lichamelijke of geestelijke problemen 
geboren. Wij behoren ons uiterste best te doen om onze kinderen een 
goed gevormd lichaam te geven. Een vrouw kan tijdens de zwanger-
schap en daarvoor veel doen om haar baby een sterk en gezond lichaam 
te geven. In deze les zullen wij leren wat wij voor zowel moeder als 
kind kunnen doen. 

Goed voedsel eten 
Het is belangrijk dat een zwangere vrouw een gezonde verscheidenheid 
aan voedsel eet. Goed eten heeft een grote invloed op het ongeboren 
kind. Goed eten is zo belangrijk dat alle aanstaande moeders hun lichaam 
met zorg dienen voor te bereiden door zorgvuldig te kiezen wat zij eten. 
Als zij dat doen, zullen zij gezonder zijn en meer kans hebben om een 
gezond kind te krijgen. Als een jonge vrouw er een gewoonte van maakt 
om een verscheidenheid aan gezond voedsel in voldoende hoeveelheden 
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te eten, zal zij beter in staat zijn gezonde kinderen te baren. Omdat ze 
deze gezonde eetgewoonten mee zal nemen in het huwelijk en de zwan-
gerschap, zal zij de juiste voeding blijven eten en dezelfde goede 
gewoontes aan haar kinderen doorgeven. 

• Wat kan een potentiële moeder doen om zich voor te bereiden op de 
tijd dat zij kinderen heeft? 

Schadelijke stoffen vermijden 

Een zwangere vrouw moet schadelijke stoffen in haar lichaam vermijden. 
Verscheidene stoffen die in het woord van wijsheid worden genoemd, 
zijn slecht voor iedereen, maar vooral voor een ongeboren baby als de 
zwangere moeder ze gebruikt. 

• Wat zijn deze schadelijke stoffen? 

Vrouwen moeten tijdens de zwangerschap voorzichtig zijn met kalme-
rende middelen en medicijnen. Medicijnen die anders nuttig zijn, kunnen 
schadelijke gevolgen hebben voor de baby. Het is daarom verstandig 
geen medicijnen in te nemen tenzij ze voorgeschreven worden door een 
arts die weet dat de vrouw zwanger is. 

Regelmatig medisch onderzoek 
Zodra een vrouw denkt dat ze in verwachting is, dient ze een arts of een 
medisch centrum te bezoeken. De arts of de verpleegster zal haar 
gewoonlijk op bepaalde tijden terug laten komen voor zwangerschaps-
controle. Artsen en verpleegsters zijn opgeleid om problemen te herken-
nen die tijdens de zwangerschap kunnen ontstaan. Het is daarom ver-
standig zich geregeld te laten onderzoeken. Op deze wijze kan de arts 
ontdekken of er iets verkeerd is en kan de zwangere vrouw maatregelen 
nemen voordat het probleem ernstig wordt. 

Hoewel de zwangere vrouw misschien alles doet wat zij kan om haar 
lichamelijk welzijn te bevorderen, zal zij zich misschien niet altijd goed 
voelen. Zij moet zich realiseren dat de veranderingen in haar lichaam 
invloed kunnen hebben op haar emoties, en dat het normaal is dat 
sommige zwangere vrouwen extreme emoties hebben. Gedurende de 
eerste drie maanden van haar zwangerschap kan zij zich vaak misselijk 
voelen. Soms zal haar rug zeer doen en zullen haar benen zwaar aanvoe-
len. Zij moet proberen een positieve houding aan te nemen. Als een 
vrouw gedurende deze tijd van veranderingen in haar lichaam aan haar 
belangrijke roeping als moeder zal denken, zal ze zich gelukkiger voelen. 
Door middel van de Geest van de Heer kan zij ook een gelukkiger gevoel 
krijgen. Zij behoort te bidden om de leiding en het gezelschap van de 
Heilige Geest, en eraan te denken dat zij en haar man met onze hemelse 
Vader aan het heilige proces van de schepping bijdragen. 

• Waarom is het nuttig om te weten dat emotionele veranderingen 
tijdens de zwangerschap normaal zijn? 
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Voldoende rust en lichaamsbeweging 
De leden van het gezin behoren de zwangere vrouw te helpen als zij zich 
niet goed voelt. Een zwangere vrouw zal zich sneller moe voelen en heeft 
meer slaap nodig. Het is mogelijk dat zij een middagdutje nodig heeft en 
's avonds vroeger naar bed moet. 

Daar lichaamsbeweging goed is voor iedereen, kan een zwangere vrouw 
met de meeste lichaamsbeweging doorgaan die ze vóór haar zwanger-
schap deed. Als zij niet veel beweging krijgt, kan het goed zijn om dage-
lijks een wandeling te maken. Naast wandelen zijn er veel andere soorten 
goede lichaamsbeweging voor een zwangere vrouw. Haar arts kan haar 
inlichten over goede lichaamsbeweging tijdens de zwangerschap. 

• Wat kunt u doen om uw moeder, een familielid, een vriendin of een 
buurvrouw die zwanger is te helpen? 

Wees schoon 

Het is voor iedereen belangrijk om schoon te zijn, maar het is bijzonder 
belangrijk voor een zwangere vrouw om ziekten te voorkomen. Schoon 
water om te drinken en voedsel te bereiden is belangrijk. De handen 
wassen na het gebruik van het toilet en voor het bereiden van voedsel is 
altijd verstandig. Het is ook een goed gewoonte om dikwijls te baden 
of te douchen, zodat het hele lichaam schoon is, en voordat men naar de 
arts of de kliniek gaat. Trek dan ook schone kleren aan. 

• Wat moet een zwangere vrouw doen om ervoor te zorgen dat haar 
baby gezond blijft? 

De bevalling 
Tijdens de bevalling is reinheid belangrijk. Het lichaam van de moeder 
behoort schoon te zijn. Zij die haar bijstaan tijdens de bevalling moeten 
schone handen en schone kleren hebben. De kleding voor de baby en 
de omgeving tijdens de bevalling behoren steriel te zijn. Zij die bij de 
bevalling helpen, in een ziekenhuis, een kraaminrichting of thuis, beho-
ren te weten wanneer er doktershulp voor moeder en baby nodig is. 

• Waar gaan de vrouwen in uw omgeving meestal naartoe om te beval-
len? Zijn deze plaatsen schoon? Is er opgeleid personeel om bij de 
geboorte te helpen? Als die plaatsen niet schoon zijn, waar kunnen ze 
dan beter naartoe gaan? Wat kunt u doen om de plaatsen die er zijn te 
verbeteren? 

De verzorging van de moeder 

Voldoende rust 
Na de geboorte is het mogelijk dat de moeder zich vermoeid en onprettig 
voelt. Het medisch personeel kan haar vertellen hoeveel dagen zij zwaar 
werk moet vermijden. Zij moet voldoende rust krijgen. De leden van het 
gezin moeten haar blijven helpen zodat zij voldoende rust kan krijgen. 
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Goede voeding 
Het voedsel dat een nieuwe moeder eet, is belangrijk voor haar welzijn. 
Zij moet de kans krijgen om al het gezonde voedsel te eten waaraan zij 
gewend is. Een moeder die haar baby borstvoeding geeft, behoort meer 
voedsel van elke voedselgroep te eten om voldoende melk te produceren. 
Voedsel uit alle voedselgroepen is belangrijk voor de gezondheid van 
haar kind. Zij moet ook veel drinken als ze borstvoeding geeft. Moeders 
ontdekken soms dat de baby van streek raakt als zij bepaald voedsel 
hebben gegeten. Zij kunnen dat voedsel dan vermijden en er toch voor 
zorgen dat zij voldoende verschillende voedingsmiddelen naar binnen 
krijgen. 

• Wat kunt u doen om uw moeder, een familielid, een vriendin, of een 
buurvrouw met een nieuwe baby te helpen? 

De verzorging van de pasgeboren baby 

Voeding 
Goede voeding is belangrijk voor een pasgeboren baby. Moedermelk is 
vooral de eerste dagen na de geboorte het beste voedsel. Het komt maar 
zelden voor dat een baby de moedermelk niet kan verdragen. Een moe-
der kan de baby ook flesvoeding geven. Flesvoeding is soms duur en ver-
eist extra zorg om er zeker van te zijn dat alles schoon en veilig is voor 
de baby. Baby's hebben dikwijls meer drinken nodig, vooral in warme, 
droge streken. Men kan ze dan zuiver water geven in een schone fles met 
een steriele speen. Jonge baby's zullen gewoonlijk zoveel drinken als zij 
nodig hebben en dan ophouden. Omdat baby's die borstvoeding krijgen 
niet graag uit een fles drinken, kan het nodig zijn het aanvullende water 
uit een druppelaar of een kleine, schone lepel te geven. Als zij gewoon 
water drinken, is het beter er geen suiker of iets anders aan toe te voegen. 
Het is nodig de baby's regelmatig te laten boeren tijdens het voeden, om 
het verzamelen van gassen in de maag, braken of buikpijn te vermijden. 
U kunt de baby het best op uw schouder leggen en het ruggetje wrijven 
en kloppen. 

Hygiëne 
Hygiëne is belangrijk voor baby's omdat zij nog niet veel weerstand 
tegen ziekten hebben. Indien mogelijk behoren baby's iedere dag gebaad 
te worden. Was eerst het gezicht, het hoofd en de nek, dan de armen en 
de benen. Plooien in de benen en de armen moeten met zorg schoonge-
maakt worden. Voltooi het bad door het onderlijfje goed te wassen. Zelfs 
hele jonge baby's kunnen gebaad worden, maar men moet ervoor zorgen 
dat zij niet aan kou of tocht worden blootgesteld. In sommige streken 
kan dit betekenen dat een gedeelte van het lichaam van de baby eerst 
gewassen en gedroogd moet worden voordat het andere gedeelte gewas-
sen wordt. Het kan nuttig zijn de baby in een droge doek te wikkelen 
terwijl hij of zij op deze manier gebaad wordt. 
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Als een baby luiers draagt, is het van belang hem of haar schoon te hou-
den door de luier te verwisselen zodra deze nat of vuil is. Voordat een 
schone luier wordt aangedaan moet de baby tussen de beentjes met zorg 
schoongemaakt worden. Als u luiers grondig wast met zeep, ze uit-
spoelt in schoon water en in de zon laat drogen, kunt u huidirritaties 
voorkomen. 

Bescherming tegen gevaar 
Baby's hebben een speciale plaats nodig om te slapen zoals een ledikantje 
of een speciaal bedje met randen zodat de baby er niet uit kan vallen. 
Het is verstandig baby's op een stevige onderlaag te leggen; laat baby's 
nooit alleen als de mogelijkheid bestaat dat ze zich naar de kant wrieme-
len of rollen en vallen. Baby's behoren ook beschermd te worden teggen 
vliegen, andere insecten en dieren. 

• Als de moeders in uw omgeving hun baby's met moeite tegen derge-
lijke gevaren kunnen beschermen, wat kimt u dan doen om deze 
gevaren te verdrijven? 

Gezondheidszorg 
Baby's hebben goede gezondheidszorg nodig. Ga geregeld met het kind 
naar een consultatiebureau of arts voor inentingen tegen bepaalde ziek-
ten. De arts of de verpleegster kan dan ook nagaan of de baby normaal 
groeit. 

Liefde 
Baby's hebben ook behoefte aan liefde en aandacht. Wij kunnen ze laten 
weten dat wij van ze houden door ze vast te houden en te knuffelen, en 
door zacht tegen ze te praten. 

• Wat kunnen we nog meer doen om baby's te laten weten dat wij van 
ze houden? 

Wij kunnen baby's helpen bij het leerproces en de ontwikkeling van hun 
verstand door tegen hen te praten. Ouders en kinderen in het gezin kun-
nen eenvoudige dingen uitleggen zoals: 'Dit is een bloem.' 'Dat is een 
kip.' 'Kijk, daar is een jongen.' Wij kunnen baby's ook helpen door ze 
speelgoed te geven om mee te spelen. Zelfs jonge baby's leren door met 
speelgoed te spelen. Het speelgoed waar baby's mee spelen, moet kleur-
rijk zijn. Het kunnen gewone voorwerpen zijn die wij in huis hebben. Het 
speelgoed moet schoon zijn, omdat baby's de voorwerpen in hun mond 
steken. Er mogen geen scherpe kanten aan zitten of delen die af kunnen 
breken of ingeslikt kunnen worden. 

Besluit 
De juiste voeding, hygiëne, gezondheidszorg, bescherming en voldoende 
rust en lichaamsbeweging zijn belangrijk voor zwangere vrouwen, 
moeders en baby's. Als wij alles doen wat wij kunnen om dat te bereiken, 
vervullen wij onze taak om ieder geestkind van onze hemelse Vader 

183 



Les 22 

een gezond lichaam te geven. Moeders en baby's kunnen toch problemen 
met hun gezondheid krijgen, ook al volgen ze deze raadgevingen op. 
Wij kunnen niet altijd begrijpen waarom dergelijke problemen voor-
komen, maar de kans is kleiner als er goed voor de moeder en de baby 
wordt gezorgd. 

Opdracht 
Overweeg deze week uw gewoonten op het gebied van gezondheid. 
Als u in verwachting bent of van plan bent in de toekomst kinderen 
te krijgen, begin dan de nodige veranderingen in uw gewoonten aan te 
brengen, zodat uw baby's de beste kans zullen hebben om met een 
sterk en gezond lichaam geboren te worden. Probeer uit te vinden wat 
u kunt doen om iemand te helpen die in verwachting is of pas een 
baby heeft gekregen. En verleen die hulp zo mogelijk. Maak een veilig 
stukje speelgoed voor een baby die u kent en laat deze baby voelen 
hoeveel u van hem of haar houdt. 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Neem les 23, 'Voeding voor moeder en kind', en les 24, 'Ziekten voor-
komen', in De vrouw in de kerk A nog eens door. Als de zusters vragen 
hebben, kunt u ze naar de juiste les verwijzen. 

2. Overweeg welke gedeelten van deze les in het bijzonder van belang 
zijn voor sommige mensen in uw omgeving. Moedig de moeders 
aan om door te gaan met de goede gewoonten die ze zich hebben 
aangeleerd. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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EHBO, DEEL 1: 
ONGELUKKEN 
VOORKOMEN 

EN EHBO 

Het is het doel van deze les om ons te leren hoe we ongelukken kunnen 
vermijden, kalm en effectief kunnen reageren als er een ongeluk gebeurt, 
en eerste hulp kunnen verlenen als dat nodig is. 

De zorg voor ons aardse lichaam 
Als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen weten wij dat zowel ons lichamelijk als ons geestelijk welzijn be-
langrijk is. Door te leren hoe wij ongelukken kunnen vermijden en wat 
we bij veel voorkomende ongelukken kunnen doen, zijn wij beter in 
staat ons lichaam te beschermen en te verzorgen. Het is ook belangrijk 
dat wij enkele EHBO-vaardigheden hebben. Als we op die manier zijn 
voorbereid, zijn wij beter in staat om anderen en ook onszelf te helpen 
en tot zegen te zijn. 

• Laat de aangewezen zuster in het kort de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan vertellen. (Zie Lucas 10:29-37.) 

• Lees Lucas 10:34. Wat deed de Samaritaan? 

Ongelukken voorkomen 
We kunnen ongelukken niet altijd voorkomen, maar we moeten proberen 
ons huis en andere plaatsen zo veilig mogelijk te maken. Jammer genoeg 
is het soms het lichamelijk lijden, de spijt of het verdriet na een ongeluk 
dat ons ertoe brengt naar manieren te zoeken om te voorkomen dat zo'n 
ongeluk opnieuw gebeurt. 

Ouderling Loren C. Dunn heeft verteld dat hij zijn dochtertje eens waar-
schuwde om voorzichtig te zijn, maar dat zijn waarschuwing niet vol-
doende was om een ongeluk te voorkomen. 

'Wij hebben een driejarig dochtertje, waar wij veel van houden. Niet lang 
geleden zat ik thuis achter mijn bureau iets te lezen. Zij speelde met een 
glas water dat op mijn bureau stond. Toen zij dat grote glas verscheidene 
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malen oppakte met haar kleine vingertjes, waarschuwde ik haar her-
haaldelijk dat zij voorzichtig moest zijn omdat zij anders het glas zou 
laten vallen. Natuurlijk gebeurde dit uiteindelijk, en toen het glas de 
vloer raakte, vlogen de splinters alle kanten op. (.. .) 

'Omdat ze vaak op haar blote voeten rondloopt, haalde ik haar uit de 
kamer en deed ik mijn best om alle glasscherven op te vegen. De ge-
dachte kwam echter in mij op dat ik misschien niet alle splinters opge-
ruimd had, en dat zij later met haar voetjes nog wel eens in zo'n glas-
splinter kon trappen zodat zij opnieuw moest lijden voor wat zij gedaan 
had.' (Conference Report, oktober 1969, blz. 13-14; of Improvement Era, 
december 1969, blz. 44.) 

Vaak denken we dat we iemand alleen maar hoeven te waarschuwen 
om ongelukken te voorkomen. Meestal kunnen we ze echter beter voor-
komen door verandering in de gevaarlijke situatie aan te brengen. 

• Wat zouden ouders of oudere kinderen kunnen doen om zo'n ongeluk 
als hierboven te voorkomen? 

Wij hebben allemaal wel eens een ongelukje thuis gehad. Omdat de 
meeste ongelukken in of rond het huis gebeuren, moeten we eens nagaan 
wat gewoonlijk de oorzaak van dergelijke ongelukken is en wat wij kun-
nen doen om ze te voorkomen. 

Gevaarlijke stoffen 
Sommige stoffen die vaak thuis bewaard worden, zijn giftig als wij ze 
eten of drinken. Petroleum en andere soorten brandstof zijn bijvoorbeeld 
giftig. Verdelgingsmiddelen zijn schadelijk als zij ingenomen worden of 
te lang op onze huid liggen. Loog (wat gebruikt wordt om zeep te 
maken), bleekmiddelen, reinigingsmiddelen en wasalcohol zijn ook erg 
gevaarlijke stoffen. 

• Wat voor gevaarlijke vloeistoffen of poeders hebt u in huis? 

Andere gevaarlijke stoffen zijn medicijnen. Medicijnen kunnen nuttig zijn 
voor zieke mensen, maar ook gevaarlijk als zij op onjuiste wijze worden 
gebruikt. Het is niet verstandig medicijnen te bewaren nadat de ziekte 
waarvoor zij werden voorgeschreven achter de rug is. Na verloop van 
tijd kunnen medicijnen minder effectief worden en zelfs giftig. Als onge-
bruikte medicijnen worden bewaard, is het mogelijk dat de ziekte waar-
voor zij werden gebruikt, vergeten wordt. Als die medicijnen ingenomen 
worden voor een andere ziekte, kunnen ze die ziekte verergeren. Daar 
een voorgeschreven medicijn waardeloos of zelfs schadelijk kan zijn voor 
een ander met dezelfde ziekte, mag het medicijn alleen ingenomen wor-
den door de persoon voor wie het is voorgeschreven. Medicijnen kunnen 
ook gevaarlijk zijn als er verkeerde hoeveelheden van ingenomen wor-
den. Het is vooral voor kinderen van belang dat ze niet meer dan de 
voorgeschreven hoeveelheid innemen; deze hoeveelheid is meestal veel 
kleiner dan voor volwassenen. 
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Hoe belangrijk het is medicijnen buiten bereik van kinderen te houden, 
wordt aangetoond door het volgende verhaal. Toen een jongetje op een 
dag ziek werd, brachten zijn vader en moeder hem naar het ziekenhuis. 
De dokter onderzocht het kind en schreef medicijnen voor. Toen zij thuis-
kwamen, lieten de ouders hem alleen in zijn kamer, terwijl zij buiten aan 
het werk waren. Het kind vond de fles medicijnen en dronk die achter 
elkaar leeg. Hij mocht er maar twee theelepeltjes om de vier uur van 
innemen. Toen zijn ouders naar hem kwamen kijken, ontdekten zij dat 
hij ernstig ziek was. Het was echter te laat en het kind stierf. 

• Wat zouden gezinsleden moeten doen om zulke ongelukken te 
voorkomen? 

Omdat veel gevaarlijke stoffen nuttig zijn, hebben wij ze wel in huis. Wij 
moeten echter alles doen om te voorkomen dat ze gegeten of gedronken 
worden of te lang worden aangeraakt. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen 
door zorgvuldig de naam van de stof op de verpakking te schrijven 
waarin de stof bewaard wordt. 

• Laat visueel hulpmiddel 23-a zien: 'Gevaarlijke stoffen van etiketten 
voorzien'. 

Een eenvoudig plaatje kan voor vergif waarschuwen. Leer kinderen 
of anderen die niet kunnen lezen dat dit symbool 'gevaar!' of 'vergif!' 
betekent. 

Gevaarlijke stoffen moeten op een hoge plank bewaard worden of in een 
kast die op slot zit, zodat de kinderen er niet bij kunnen. Sluit kastjes 
goed af en zorg ervoor dat de medicijnen met een kindersluiting zijn 
afgesloten. Noem een pil nooit een snoepje, zelfs al smaakt het medicijn 
lekker. 

Gebruik chemische stoffen alleen in goedgeventileerde ruimtes en draag 
beschermende kleding zoals handschoenen en doekjes voor de mond. 
Meng geen schoonmaakmiddelen met elkaar, want dan kunnen er giftige 
gassen ontstaan. 

Leer de juiste tegengiffen voor de huishoudelijke en andere gifstoffen in 
uw omgeving en wat u moet doen als iemand per ongeluk vergif drinkt 
of eraan blootgesteld wordt. Zorg ervoor dat het alarmnummer bij de 
telefoon ligt. Bel het plaatselijke ziekenhuis voor instructies. Als u geen 
telefoon hebt, vraag dan aan een arts om informatie over behandeling 
van vergiftiging door verschillende gifstoffen die u thuis kunt bewaren. 

• Wat kunnen wij thuis doen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te 
voorkomen? 

Gevaarlijke voorwerpen 
De meeste gezinnen hebben gevaarlijke voorwerpen met scherpe kanten 
of punten zoals messen, scharen en gereedschap. Wij kunnen bepaalde 
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gewoonten ontwikkelen om dergelijke voorwerpen thuis veilig te 
gebruiken. 

Wij moeten scherpe voorwerpen altijd buiten het bereik van jonge kinde-
ren opbergen. Zelfs als wij een mes maar een ogenblik op een onveilige 
plaats leggen, kan een kind het oppakken en letsel veroorzaken. 

• Laat visueel hulpmiddel 23-b zien: 'Een vrouw die een meisje een 
schaar overhandigt'. 

Sommig gereedschap kan zowel op gevaarlijke als veilige wijze gebruikt 
worden. Lucifers zijn bijvoorbeeld nuttig als ze op de juiste wijze worden 
gebruikt. Ermee spelen of ze op onzorgvuldige wijze gebruiken kan 
ernstige verwondingen en grote schade veroorzaken. Berg lucifers buiten 
het bereik van kinderen op. Gebruik messen met voorzichtige bewegin-
gen als anderen in uw buurt staan om ongelukken te voorkomen. Maak er 
een gewoonte van dergelijke voorwerpen aan anderen te overhandigen 
met de scherpe kant van hen afgewend. Wij moeten onze kinderen leren 
hoe ze dergelijk gereedschap veilig kunnen dragen en gebruiken. 

• Waar zouden wij deze gevaarlijke voorwerpen kunnen bewaren om 
ongelukken te voorkomen? Welke veranderingen kunnen we aanbren-
gen in de manier waarop wij of onze kinderen gevaarlijke voorwerpen 
gebruiken? 

Gevaarlijke situaties 
Bepaalde situaties die ongelukken kunnen veroorzaken, verschillen van 
plaats tot plaats en zelfs van huis tot huis. Sommige situaties zijn echter 
algemeen en kunnen veranderd worden om ongelukken te voorkomen. 

Veel verwondingen ontstaan als mensen op een onstabiel voorwerp klim-
men om iets op een hoge plaats in hun huis of tuin te bereiken. Om 
dergelijke ongelukken te voorkomen is het noodzakelijk om ergens op 
te staan dat veilig en stevig is, of iemand het voorwerp vast te laten 
houden. Als wij hiervoor de tijd nemen, kunnen wij dikwijls ernstige 
ongelukken voorkomen. 

Letsel kan ook ontstaan als wij uitglijden op iets dat gemorst is op de 
vloer en niet is opgedweild. Het is ook gemakkelijk om te vallen 
over iets, zoals speelgoed, dat is blijven liggen waar het niet hoort. 
Sommige gezinnen vinden het nuttig om altijd de regel aan te houden 
dat voorwerpen op hun eigen plek worden gezet zodra ze niet meer 
gebruikt worden. Dit vermindert in grote mate de kans dat iemand over 
een onverwacht voorwerp struikelt. 

• Wat zou een val kunnen veroorzaken? 

• Wat kan er specifiek gedaan worden om ongelukken te voorkomen? 

Laat kinderen nooit alleen op plaatsen waar zij zich met heet water kun-
nen verbranden of waar gevaar van verdrinking bestaat (waaronder 
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badkuipen en toiletten). Laat kinderen niet met elektrische apparaten 
spelen waardoor ze een schok of brandwonden kunnen oplopen. Beveilig 
alle stopcontacten die niet in gebruik zijn. Bevestig een kinderhekje 
bovenaan de trap. Doe de kinderen autogordels om. Houd plastic zakken, 
snoeren en kleine voorwerpen uit de buurt van kleine kinderen. 

Ongelukken thuis gebeuren vaak waar gekookt wordt. In sommige hui-
zen, waar op of vlak boven de grond op een vuur gekookt wordt, kun-
nen kleine kinderen zich gemakkelijk branden als zij te dicht bij het vuur 
komen. Het zou veiliger zijn de oppervlakte waar gekookt wordt een me-
ter boven de grond te verhogen om te voorkomen dat kinderen te dicht 
bij het vuur kruipen, en om stof en vuil van onze voeten uit het eten 
te houden. In huizen waar op een fornuis of een andere verhoogde plaats 
gekookt wordt, moeten de stelen van de pannen naar binnen worden 
gehouden, omdat kinderen anders de stelen van de pannen kunnen 
grijpen en het hete voedsel of de hete vloeistof over zich heen kunnen 
krijgen. 

• Vinden er geregeld ongelukken in uw keuken plaats? Wat kunt u doen 
om dit gedeelte van het huis veiliger te maken? 

Soms worden kaarsen, lantaarns en fornuizen te dicht bij een oppervlakte 
geplaatst die vlam kan vatten. Wapperende gordijnen bij een open vuur 
kunnen vlamvatten, of een doos die te dicht bij het fornuis of de open 
haard staat, kan vlam vatten als het vuur erg heet wordt. 

• Als dit problemen zijn die bij u thuis voorkomen, wat kunt u dan doen 
om ze op te lossen? 

• Wat zijn enkele andere gevaarlijke situaties die ongelukken kunnen 
veroorzaken? Wat kunt u doen om deze situaties veiliger te maken? 

Kalm en verstandig optreden bij ongelukken 
Het is belangrijk dat wij kalm blijven als wij iemand helpen die gewond 
is. De verwonding kan ernstig zijn, maar wij moeten kalm blijven en 
proberen de verwonde gerust te stellen. Slachtoffers reageren meestal op 
dezelfde wijze als de mensen om hen heen. Als wij huilen of hysterisch 
reageren zal een slachtoffer denken dat een verwonding ernstiger is en 
bang worden. Op een kalme manier eerste hulp verlenen kan de kans op 
shock van het slachtoffer verminderen of voorkomen. Wij behoren precies 
te weten wat te doen bij veel voorkomende ongelukken, zodat wij doel-
matig en met kennis van zaken kunnen handelen. Het is nuttig om in 
geval van nood voortdurend een gebed in ons hart te hebben, zodat wij 
beter voorbereid zijn om geïnspireerde leiding te ontvangen. 

EHBO oefenen 
We moeten de technieken in les 24, 'Eerste hulp bij ongelukken, deel 2: 
Verwondingen behandelen', in dit boek minstens een keer per jaar oefe-
nen. We moeten andere volwassenen en oudere kinderen in ons gezin 
deze technieken ook leren, zodat ze in tijden van nood zijn voorbereid. 

191 



Les 22 

Benodigde EHBO-artikelen 
Behalve onze huizen veiliger te maken en eerste hulp bij ongelukken te 
leren toepassen, kunnen wij ons ook voorbereiden EHBO-instructies 
en -artikelen in huis te hebben. Als er dan iets gebeurt, hebben wij alles 
wat nodig is bij de hand. Hoewel deze voorraden van gezin tot gezin 
enigszins kunnen verschillen, behoren de volgende artikelen tot de 
belangrijkste: 

Instructies om met specifieke gevaren om te gaan 
Vraag een deskundige wat er gedaan moet worden met verwondingen 
die het gevolg zijn van specifieke gevaren in uw omgeving, zoals giftige 
planten, vissen, slangen of insecten. Bestudeer die instructies en houd ze 
bij de hand. 

Zeep 
Zeep is nodig om vuil, grind en glas uit een wond te wassen. Wij moeten 
ervoor zorgen dat we wat extra alledaagse zeep beschikbaar hebben voor 
noodgevallen. Als het mogelijk is, moet degene die eerste hulp verleent, 
zichzelf eerst grondig met zeep en water wassen om te voorkomen dat er 
nog meer besmettelijke bacteriën bij de wond komen. 

Schoon water 
Als schoon water niet beschikbaar is, zorg er dan voor dat u schoon 
water bij uw EHBO-artikelen opslaat om de wonden te wassen. Wonden 
kunnen ook gewassen worden met een zoutoplossing. 

Ontsmettingsmiddelen 
Ontsmettingsmiddelen zijn sterker dan zeep en water en helpen infecties 
voorkomen. Alcohol, waterstofperoxide en Betadine zijn veelgebruikte 
ontsmettingsmiddelen. Ontsmettingsdoekjes of -spuitbussen kunnen ook 
gebruikt worden. Ook antibiotische zalven kunnen infecties helpen voor-
komen. 

Schone doeken 
Schone doeken kunnen als verband gebruikt worden als er geen profes-
sioneel verband beschikbaar is. Om ze klaar te maken strijkt u stukken 
schoon doek met een strijkijzer totdat zij helemaal door en door heet zijn 
of zelfs geschroeid. Was uw handen voordat u de geperste verbanden 
zorgvuldig in een andere schone doek opbergt. Dit zijn dan veilige ver-
banden voor een bloedende wond. 

Braakmiddel en norit 
Braakmiddelen kunnen gebruikt worden om iemand te laten overgeven 
die bepaalde gifstoffen naar binnen heeft gekregen. Omdat door braken 
niet alle gifstoffen uit het lichaam verdwijnen, moet er contact met het 
ziekenhuis worden opgenomen. Dan krijgt u misschien instructies om de 
rest van het gif te bestrijden met norit, dat in poedervorm, pillen of vloei-
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stof verkrijgbaar is (aan de poeder en pillen moet water worden toege-
voegd). Braakmiddel en norit zijn bij de meeste drogisterijen verkrijgbaar. 
Als een van beide niet beschikbaar is, kan het medisch personeel andere 
middelen voorstellen. 

Gewijde olie 
Priesterschapsdragers gebruiken olijfolie die gezegend of gewijd is, als zij 
iemand die ziek of gewond is zalven. Vraag uw priesterschapsleiders hoe 
u een klein flesje gewijde olie kunt krijgen. Houd dit bij uw EHBO-voor-
raad om door priesterschapsdragers gebruikt te worden in noodgevallen 
of in andere voorkomende gevallen. 

Deken 
Een schone, warme deken kan in geval van shock of onderkoeling van 
wezenlijk belang zijn omdat die de lichaamswarmte van het slachtoffer 
vasthoudt. Schaf zo mogelijk een thermische deken aan die opgevouwen 
in uw zak past. 

Verband 
Houd een assortiment aan snelverband, hechtpleisters en wondpleisters 
in voorraad. 

Allerlei 
Andere artikelen in een verbanddoos zijn: schaar, pincet, zaklantaarn met 
extra batterijen, instant hete en koude pakkingen, elastische zwachtels, 
verbandgaas, hydrofiele zwachtels en driekantige doeken. 

Het bewaren van de EHBO-voorraad 
De bovengenoemde middelen moeten bewaard worden in een doos, kist 
of blik met deksel zodat zij stofvrij en droog blijven. De doos moet 
bewaard worden op een plaats waar kleine kinderen er niet bij kunnen. 
Wij behoren oudere kinderen iets te leren over eerste hulp bij ongelukken, 
en zij moeten in noodgevallen bij de voorraad kunnen. 

Besluit 
Wij kunnen veel ongelukken voorkomen door ons huis veiliger te maken. 
Gevaarlijke stoffen moeten bijvoorbeeld opgeborgen worden zodat kleine 
kinderen en anderen er niet door geschaad kunnen worden. Gevaarlijke 
voorwerpen moeten ook veilig worden opgeborgen. Wij kunnen gevaar-
lijke situaties vermijden en de activiteiten van onze kinderen in het oog 
houden om zeker te zijn dat zij veilig zijn. En we behoren een voorraad 
EHBO-middelen in huis te hebben. Wij moeten voorbereid zijn om op een 
rustige en verstandige manier eenvoudige eerste hulp te verlenen aan 
iemand die gewond is. 
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Opdracht 
Kijk deze week eens goed rond in uw huis. Gebruik gevaarlijke stoffen 
en voorwerpen op een veilige manier en berg ze goed op. Vermijd 
gevaarlijke situaties. Als u het nog niet gedaan hebt, begin dan een voor-
raad EHBO-artikelen aan te leggen. 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Ga na welke problemen geregeld in uw omgeving voorkomen. 
Leg de nadruk op de delen van de les waar het meeste behoefte aan is. 
Complimenteer de zusters voor de veiligheidsmaatregelen die zij 
reeds nemen. 

2. Laat een zuster een kort verslag voorbereiden over de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:29-37). 

3. Verwijs zusters met vragen over het zalven van zieken of gewonden 
door de priesterschap naar les 12, 'Priesterschapsverordeningen', 
in De vrouw in de kerk A. 

4. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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EHBO, DEEL 2: 
VERWONDINGEN 

BEHANDELEN 

Het doel van deze les is om ons eerste hulp bij ongelukken en andere 
problemen te leren verlenen. 

Voorbereiding op eerste hulp bij ongelukken 
Het is altijd het beste om letsel te voorkomen. In les 23, 'Eerste hulp bij 
ongelukken, deel 1', staan veel voorbeelden van manieren om ongeluk-
ken en letsel te voorkomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zullen 
er toch ongelukken plaatsvinden. Wij moeten allemaal leren hoe we bij 
de meest voorkomende verwondingen eerste hulp kunnen verlenen. 

Als iemand gewond is, moeten de problemen in volgorde van belangrijk-
heid worden aangepakt om het leven van het slachtoffer te redden: 
(1) kijken of er onmiddellijk gevaar dreigt, (2) nagaan wat er is gebeurd 
en daarna wat eraan mankeert, (3) het slachtoffer geruststellen, (4) zorgen 
voor deskundige hulp, (5) hulp bieden op de plaats waar hij zit of ligt. 

Als er andere mensen aanwezig zijn, kan één persoon medische hulp 
inroepen terwijl de anderen hulp bieden aan het slachtoffer. Als u aan de 
oplossing van het probleem werkt, blijf dan ten opzichte van het slacht-
offer zo kalm en geruststellend mogelijk. 

Reanimatie verrichten 
NB: Zo mogelijk moet u in reanimatie opgeleid worden door iemand die 
gediplomeerd is. Laat altijd iemand zo spoedig mogelijk medische hulp 
inroepen. Als u alleen bent, roep die hulp dan eerst zelf in. 

Ademhalingsproblemen en hartstoornissen zijn levensbedreigende pro-
blemen. De ademhaling, het hart of beide kunnen ophouden als gevolg 
van bepaalde ziekten, het inslikken van giftige stoffen, een elektrische 
schok, verdrinking, een hartaanval, een overdosis medicijnen of drugs, 
of het inademen van lucht met onvoldoende zuurstof. Als de ademhaling 
of het hart niet meer werkt, moet er onmiddellijk (binnen vier minuten) 
gereanimeerd worden om blijvend letsel, zoals hersenbeschadiging, te 
voorkomen. 
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Referentieschema eerste hulp 

De inhoudsopgave van dit hoofdstuk is een hulpmiddel om in 
noodgevallen snel de juiste informatie te kunnen vinden. 

Reanimatie verrichten 195 
Als iemand stikt 197 

Een volwassene behandelen die stikt 197 
Een jong kind behandelen dat stikt 197 

Mond-op-mondbeademing verrichten als iemand 
een hartslag heeft, maar niet kan ademen 197 

Als iemand niet ademhaalt en geen hartslag heeft 198 
Reanimatie voor volwassenen en oudere kinderen 

(tien jaar en ouder) 198 
Reanimatie voor jonge kinderen (van één tot tien jaar) . . . . 200 
Reanimatie voor baby's (geboorte tot één jaar) 200 

Als er geen lucht naar binnen wil 201 
Wonden behandelen 201 

Bloedingen stelpen 201 
Diepe wonden 203 

Vergiftiging behandelen 203 
Bijtende gifstoffen 204 
Niet-bijtende gifstoffen 204 
Andere gifstoffen 204 

Shock behandelen 204 
Symptomen van shock 206 
Waarom en wanneer mensen in shock geholpen 

moeten worden 206 
Het slachtoffer laten liggen 206 
Het slachtoffer warm houden 206 
Het slachtoffer rustig houden 207 

Elektrische schok behandelen 207 
Brandwonden behandelen 207 

Eerstegraadsverbranding 207 
(Rode huid, lichte zwelling en pijn) 

Tweedegraadsverbranding 207 
(Rode huid, blaarvorming, ernstige pijn, vochtverlies) 

Derdegraadsverbranding 208 
(Diep huidletsel; grote oppervlakte; huid is zwart, 
verkoold, wit of leerachtig) 

Gebroken botten behandelen 208 
Een slachtoffer vervoeren 211 
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Als iemand stikt 
Stikken is een ernstig levensbedreigend ademhalingsprobleem. Iemand 
die bij bewustzijn is en stikt, heeft meestal een stuk voedsel of een ander 
voorwerp in de luchtpijp. 

Iemand met een gedeeltelijk verstopte luchtpijp kan voldoende lucht 
naar binnen krijgen om te kuchen, geluidjes te maken of te spreken. 
Als de persoon hard hoest, laat hem of haar dan proberen het voorwerp 
op te hoesten. Laat het slachtoffer echter niet alleen, want een gedeelte-
lijk verstopte luchtpijp kan helemaal verstopt raken. Iemand die niet 
kan spreken, hoesten of ademhalen krijgt niet voldoende zuurstof om te 
overleven. Laat zo mogelijk iemand medische hulp inroepen. 

Een volwassene behandelen die stikt 
Ga achter het slachtoffer staan en sla uw armen om zijn of haar middel, 
met de duimzijde van uw vuist tegen het midden van de buik van het 
slachtoffer, net boven de navel. Houd die vuist met uw andere hand vast 
en geef snelle opwaartse rukken (handgreep van Heimlich). Herhaal 
deze procedure totdat het voorwerp wordt uitgespuugd of dat de per-
soon het bewustzijn verliest. Als de persoon het bewustzijn verliest, volg 
dan de procedure onder Als er geen lucht naar binnen wil' op blz. 201. 

Als u alleen bent en stikt, kunt u uw buik tegen een stevig voorwerp 
drukken, zoals de leuning van een stoel. 

Een klein kind (geboorte tot één jaar) behandelen dat stikt 
Als een jong kind niet in staat is om te hoesten, te huilen of te ademen, 
leg het kind dan met het gezicht naar beneden op uw onderarm en geef 
vijf klappen met de muis van uw hand op de rug van het kind, tussen de 
schouderbladen; leg het kind vervolgens met het gezicht omhoog op 
uw onderarm en duw vijf keer met twee vingers op het midden van het 
borstbeen. Herhaal de klappen op de rug en het duwen op de borst 
totdat het voorwerp is uitgespuugd, het kind zelf begint te ademen of 
het kind het bewustzijn verliest. Als het kind het bewustzijn verliest, volg 
dan de procedure onder 'Als er geen lucht naar binnen wil' op blz. 201. 

Mond-op-mondbeademing verrichten als iemand wel een hartslag heeft, 
maar niet kan ademen 
De doelmatigste manier om iemand weer te laten ademen is mond-op-
mondbeademing. Dit wordt gedaan door lucht uit uw mond door 
de mond van het slachtoffer in de longen te blazen. Volg de volgende 
procedure: 

1. Houd het hoofd van het slachtoffer naar achteren, met de kin omhoog. 
Hierdoor wordt de tong bij de achterkant van de keel vandaan gehou-
den en wordt de luchtpijp naar de longen geopend. (Als u vermoedt 
dat het slachtoffer letsel aan nek of rugwervel heeft opgelopen, beweeg 
het hoofd dan niet.) 
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2. Houd uw oor naast de mond van het slachtoffer. Kijk, luister en voel 
vijf seconden naar tekenen van ademhaling. 

3. Als er geen tekenen van ademhaling zijn, knijp de neus van het slacht-
offer dan dicht zodat daar geen lucht uit kan komen. Sluit met uw 
mond de mond van het slachtoffer goed af. (Als het een klein kind is, 
bedek dan met uw mond zowel de mond als de neus als u lucht in 
de longen blaast.) Blaas uw adem voorzichtig één keer anderhalf tot 
twee seconden in de longen van een volwassene en één tot ander-
halve seconde voor een kind. Kijk of de borstkas van het slachtoffer 
bij iedere beademing een centimeter omhoog komt. Laat de borstkas 
daarna weer inzakken. (Als de borstkas van het slachtoffer niet 
omhoog komt, volg dan de procedure onder Als er geen lucht naar 
binnen wil' op blz. 201.) 

4. Als u één minuut hebt beademd, controleert u de hartslag. Als het 
slachtoffer een hartslag heeft, maar niet ademt, blijf dan langzaam 
lucht in de mond van het slachtoffer blazen totdat u de borst omhoog 
ziet komen (ongeveer twaalf keer per minuut). Voor een kind tussen 
de een en tien jaar gebruikt u een kleinere en frequentere beademing 
(ongeveer twintig keer per minuut). 

5. Controleer iedere minuut de hartslag. Blijf mond-op-mondbeademing 
geven totdat het slachtoffer zelfstandig ademt of totdat er hulp 
arriveert. 

Als iemand niet ademhaalt en geen hartslag heeft 

• Laat visueel hulpmiddel 24-a zien, 'Reanimatie omvat hartmassage en 
mond-op-mondbeademing.' 

Als een slachtoffer geen hartslag heeft en niet ademt, laat iemand dan 
onmiddellijk medische hulp inroepen. Als u alleen bent en het slachtoffer 
volwassen is of een ouder kind (acht jaar of ouder), bel dan zelf en ga 
onmiddellijk naar het slachtoffer terug om te reanimeren (een combinatie 
van hartmassage en mond-op-mondbeademing). Als u alleen bent en het 
slachtoffer een jong kind is (onder de tien), reanimeer dan eerst een 
minuut voordat u medische hulp inroept. Als het mogelijk is, neem het 
kind dan mee naar de telefoon zodat u kunt blijven reanimeren. 

Reanimatie voor volwassenen en oudere kinderen (tien jaar en ouder) 

Zorg ervoor dat het slachtoffer op een vlakke, harde ondergrond plat op 
zijn of haar rug ligt. Doe dan het volgende: 

1. Kniel rechts naast het slachtoffer neer, tussen het hoofd en de borst, 
om zowel hartmassage als mond-op-mondbeademing te verrichten. 

2. Buig over het slachtoffer heen en zoek met de middelvinger van de 
rechterhand de plaats aan de onderkant van het borstbeen, waar de 
ribben en het borstbeen bij elkaar komen. 
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24-a, Reanimatie omvat hartmassage en mond-op-mondbeademing. 
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3. Plaats de wijsvinger van de rechterhand naast de middelvinger. Plaats 
de linkerhand naast de rechterwijsvinger waarbij duim- en pinkmuis 
op het borstbeen rusten. Leg de rechterhand op de linkerhand. Houd 
de vingers bij de borst vandaan door ze in elkaar te haken, los van de 
borst. 

4. Druk op de borst, en laat dan weer los. Iedere drukbeweging moet de 
borst ongeveer vier a vijf centimeter indrukken. Probeer de bewegin-
gen zo recht mogelijk naar beneden te laten gaan, met uw ellebogen 
gestrekt. Neem na iedere drukbeweging de druk weg, zonder het con-
tact tussen handen en borst te verbreken. U moet ongeveer vijftien 
drukbewegingen per tien seconden verrichten, iets meer dan één druk-
beweging per seconde (80 a 100 per minuut). Zorg voor een regelma-
tige op-en-neergaande beweging zonder onderbreking. Als u de druk-
bewegingen uitvoert, telt u 'één en twee en drie en vier en vijf en zes 
en (. . .) ' 

5. Kantel het hoofd weer naar achteren en geef twee langzame beade-
mingen. (Als er twee mensen zijn om de reanimatie te verrichten, dient 
u vijf drukbewegingen met één beademing af te wisselen.) 

6. Herhaal vier keer de stappen twee tot en met vijf. 

7. Controleer vijf seconden lang de hartslag. Als er geen hartslag is, ga 
dan door met de reanimatie. Als u de hartslag voelt, controleer dan 
de ademhaling. Verricht zo nodig mond-op-mondbeademing. Als het 
slachtoffer ademt, houd het hoofd dan naar achteren gekanteld en 
blijf de ademhaling en de hartslag controleren totdat de ambulance 
arriveert. 

8. Blijf reanimeren totdat een ander ervaren persoon het overneemt, 
u te uitgeput raakt of het slachtoffer bijkomt. 

Reanimatie voor jonge kinderen (van één tot tien jaar) 

Voor een kind gebruikt u één hand voor de hartmassage van ongeveer 
tweeënhalve tot drieënhalve centimeter diep. Doe vijf drukbewegingen 
per drie seconden (honderd per minuut); geef dan één beademing. 
Tel 'één, twee, drie (...)'. Ga door met de reanimatie totdat een ander 
ervaren persoon het overneemt, u te uitgeput raakt of het slachtoffer 
bijkomt. Het drukpunt is hetzelfde als bij volwassenen. 

Reanimatie voor baby's (geboorte tot één jaar) 

Gebruik voor een baby twee vingers op ongeveer het midden van het 
borstbeen, een centimeter onder een denkbeeldige lijn tussen de tepels. 
Doe drukbewegingen van één tot twee centimeter; vijf per drie seconden 
(120 per minuut), gevolgd door beademing met uw mond over zowel 
de mond als de neus van de baby. Ga door met de reanimatie totdat een 
ander ervaren persoon het overneemt, u te uitgeput raakt of het slacht-
offer bijkomt. 
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Als er geen lucht naar binnen wil 
Als u de borstkas van het slachtoffer tijdens de mond-op-mondbeade-
ming niet op en neer ziet gaan, kantel dan het hoofd opnieuw naar achte-
ren en probeer het nog een keer. Als u nog steeds niet in staat bent 
om lucht in de longen van het slachtoffer te blazen, is de luchtpijp waar-
schijnlijk verstopt. Nadat u medische hulp hebt ingeroepen, probeert u 
een kunstmatige hoest op te wekken door lucht met het voorwerp uit de 
luchtpijp te forceren. Dat doet u door drie tot vijf keer achter elkaar hard 
in de bovenbuik te duwen, wat in feite de handgreep van Heimlich in 
liggende houding is, en het voorwerp met uw vinger uit te keel te halen. 

Kniel schrijlings over het slachtoffer. Plaats de muis van een hand in het 
midden van de buik, vlak boven de navel, en plaats de andere hand 
bovenop de eerste, met de vingers van beide handen naar het hoofd van 
het slachtoffer gericht. Verricht drie tot vijf snelle duwbewegingen rich-
ting het hoofd in de buik (handgreep van Heimlich in liggende houding). 
Voel met uw vinger in de mond van het slachtoffer, en probeer opnieuw 
lucht in de longen te blazen. Ga door met de duwbewegingen, het voelen 
in de mond, het achteroverkantelen van het hoofd en de langzame be-
ademing totdat het voorwerp is verwijderd en de lucht naar binnen kan, 
of het slachtoffer zelf begint te ademen. 

Als het slachtoffer een klein kind is (onder één jaar), leg het dan met het 
gezicht naar beneden op uw onderarm en geef drie tot vijf klappen met 
de muis van uw hand op de rug van het kind, tussen de schouderbladen; 
leg het kind vervolgens met het gezicht omhoog op uw onderarm en 
duw vijf keer met twee vingers op het midden van het borstbeen. Doe de 
kaak en de tong omhoog en kijk of u het voorwerp ziet. Als u het ziet, 
haalt u het er voorzichtig met uw vinger uit. Kantel het hoofd naar achte-
ren en geef opnieuw mond-op-mondbeademing. Houd de mond-op-
mondbeademing, de klappen op de rug en het duwen op de borst vol tot-
dat de lucht naar binnen kan of het kind zelf begint te ademen. 

• Sommige zusters maken zich misschien zorgen over het geven van 
mond-op-mondbeademing vanwege het risico van besmettelijke ziek-
ten. Wees voorbereid om over deze zorgen te praten en bespreek alter-
natieve manieren van mond-op-mondbeademing. Een verpleegkun-
dige kan u aanvullende informatie verstrekken. Het risico wordt in 
Nederland en België te klein geacht om daardoor hulp aan een mede-
mens achterwege te laten. 

Wonden behandelen 
Let in alle gevallen op tekens van infectie, zoals roodheid, zwelling, klop-
pende pijn, rode strepen die van de wond vandaan komen of koorts. Als 
een van die tekens te zien zijn, roep dan onmiddellijk medische hulp in. 

Bloedingen stelpen 

• Laat visueel hulpmiddel 24-b zien: 'Bloedingen stelpen'. 
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Om bloedingen te stelpen, drukt u met een schone doek of uw 
hand op de wond. 

Haal de doek niet weg. Bind de doek vast met een verband of met 
een stuk stof als de wond niet meer bloed. 

24-b, Bloedingen stelpen 
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Als een wond maar een beetje bloedt, maak die dan schoon met water 
en eventueel zachte zeep. Spoel de wond met schoon water uit en bedek 
de wond met een aantal lagen schone doeken. Blijf even druk uitoefenen 
op de wond totdat het bloeden stopt. Als de wond vuil kan worden, 
leg dan een schoon verband aan om de wond te beschermen en schoon 
te houden. 

Als een wond hevig bloedt, is het belangrijk om het bloeden te stelpen 
door met de palm van de hand druk op de wond uit te oefenen. Gebruik 
schone doeken die van tevoren zijn vervaardigd om als verband gebruikt 
te worden en die in uw EHBO-doos zitten. Als er niets anders beschik-
baar is, gebruik dan andere doeken of uw hand. Door de druk zal het 
bloeden afnemen of ophouden. Als de doeken met bloed doordrenkt zijn, 
leg er dan schone doeken op zonder de oude eraf te halen. Blijf druk 
op de wond uitoefenen. Leg het gewonde gedeelte hoger dan het hart om 
het bloeden tegen te gaan. Als de wond ernstig is, roep dan de hulp in 
van een arts. 

Diepe wonden 
Sommige wonden die niet veel bloeden, kunnen toch erg diep zijn. Ze 
kunnen zijn veroorzaakt door een spijker, een pijl, een kogel of een soort-
gelijk voorwerp. Ze kunnen ernstig inwendig letsel veroorzaken. Aange-
zien diepe wonden moeilijk met zeep en water zijn schoon te maken, 
moet het slachtoffer een tetanusinjectie krijgen om tetanus te voorkomen. 
Tetanus is een ernstige ziekte die fataal kan zijn. Als iemand een diepe 
wond oploopt moet hij of zij onmiddellijk de hulp van een arts inroepen 
en laten nagaan of een tetanusinjectie nodig is en of er ander letsel is ont-
staan. Probeer zonder medische hulp geen voorwerpen uit het lichaam te 
halen die in de buurt van vitale organen zitten. 

Vergiftiging behandelen 
Vergiftiging is een veel voorkomend probleem. Kleine kinderen zijn 
nogal eens het slachtoffer van vergiftiging omdat ze nieuwsgierig zijn en 
van alles in hun mond stoppen. Volwassenen kunnen ook het slachtoffer 
van vergiftiging worden. 

Vergiftiging kan levensbedreigend zijn. Sommige giftige stoffen verbran-
den of vernietigen celweefsel, terwijl andere het lichaam op andere 
manieren schaden. Omdat giftige stoffen nogal verschillend zijn, is de 
eerste hulp afhankelijk van het vergif dat is ingeslikt. 

Als iemand via de mond gif naar binnen heeft gekregen, maak dan 
eerst de mond schoon. Stel dan vast om wat voor gif het gaat en bel de 
afdeling eerstehulp of een arts. Zij zullen vragen wat de leeftijd van 
de persoon is, de naam van het vergif, hoeveel hij of zij naar binnen heeft 
gekregen, wanneer en of het slachtoffer heeft overgegeven. Aan de 
hand van uw informatie zal de arts vertellen wat voor eerste hulp u 
kunt verlenen. 
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Als u niet onmiddellijk een arts kunt bereiken, kunt u toch het een en 
ander doen. 

Bijtende gifstoffen 
Loog (wat in bepaalde schoonmaakmiddelen zit), ammoniak, gootsteen-
ontstoppers en toiletreinigers zijn bijtende gifstoffen, die celweefsel ver-
branden of vernietigen. Als iemand zoiets heeft ingeslikt, laat hem of haar 
dan niet braken. Aangezien deze stoffen celweefsel aantasten, kan braken 
meer schade veroorzaken. Geef het slachtoffer 1 a 2 glazen water of melk 
te drinken om het vergif zoveel mogelijk te verdunnen. 

Petroleumproducten (kerosine, benzine, lampolie, terpentine, meubel-
olie) kunnen chemische longontsteking veroorzaken bij verslikken. 
Vooral niet laten braken. Breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar het 
ziekenhuis. Neem de verpakking mee. 

Niet-bijtende gifstoffen 
Als iemand niet-bijtende gifstoffen (stoffen zoals geneesmiddelen, be-
strijdingsmiddelen, giftige planten en paddestoelen, die niet onmiddellijk 
het celweefsel aantasten) naar binnen heeft gekregen, moet het slacht-
offer na het drinken van wat water of andere vloeistof braken. Als u 
zeker weet dat overgeven een onderdeel van de behandeling is, steekt u 
uw vingers in de keel van het slachtoffer om zo het braken op te wek-
ken, door met uw vinger of een lepel op de achterkant van de tong te 
drukken. Laat het slachtoffer voorover leunen, zodat hij of zij niet in 
het braaksel stikt. Als het slachtoffer het bewustzijn verliest, leg hem of 
haar dan in stabiele zij ligging om verstikking te voorkomen. 

Als het slachtoffer na het braken volledig bij kennis is, geef hem of haar 
dan een antistof waardoor de rest van het gif het lichaam zo veilig moge-
lijk kan verlaten. Norit is een mogelijke antistof. Geef daarnaast een laxe-
rend middel of een glas zout water om de resterende gifstoffen zo snel 
mogelijk uit het lichaam te verwijderen. Geef restanten van het gif of de 
verpakking mee naar de arts. 

Andere gifstoffen 
Er schuilt ook gevaar in sommige giftige planten, zeedieren, vissen, 
slangen en insecten. Een plaatselijke arts kan u vertellen hoe u in deze 
gevallen eerste hulp kunt verlenen. 

Shock behandelen 
Shock is een ernstige levensbedreigende reactie van het lichaam op ver-
wondingen of spanningen, en is over het algemeen te wijten aan ernstig 
letsel en soms aan gezondheidsproblemen of een buitengewone emotio-
nele schok. Shock kan onmiddellijk na de verwonding of de spanning op-
treden, of enige tijd later. Tijdens de shock kunnen de ademhaling en de 
hartslag zodanig afnemen dat het slachtoffer kan overlijden. Als u ie-
mand met shock behandelt, kunt u dat overlijden eventueel voorkomen. 
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Als het slachtoffer moeite heeft met ademhalen, maar geen hersenletsel 
heeft, leg het hoofd dan ongeveer dertig centimeter hoger. 

Als het slachtoffer geen verwondingen aan hoofd, rug, of nek heeft, 
en als er geen botten zijn gebroken die met de heupen of de benen 

te maken hebben, leg dan de voeten ongeveer dertig centimeter hoger. 

Als het slachtoffer verwondingen aan de mond of het gezicht heeft, 
bewusteloos is of overgeeft, leg het slachtoffer dan in de stabiele 

zijligging. 

Als u niet zeker weet wat de conditie van het slachtoffer is, 
laat hem of haar dan plat liggen. 

24-c: Leg gewonde slachtoffers in een houding die comfortabel 
en nuttig in hun situatie is 
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Symptomen van shock 
Het slachtoffer ziet er slecht uit, maakt een zieke indruk en is koud, 
slap, krachteloos, klam, dorstig en onrustig. Iemand in shock ondergaat 
meestal een aantal lichamelijke veranderingen. De huid kan verbleken, 
blauw worden, vochtig worden en afkoelen. Het slachtoffer kan ook 
enorm transpireren, vooral rond de mond, op het voorhoofd en in de 
handpalmen. De hartslag kan versnellen en kan te zwak zijn om aan 
de pols te voelen (maar kan misschien aan de halsslagader worden ge-
voeld). De ademhaling kan ook versnellen. Soms wordt het slachtoffer 
misselijk en moet hij of zij braken. 

Waarom en wanneer mensen in shock geholpen moeten worden 
Het is belangrijk om al het mogelijke te doen om de shock te minimali-
seren. Als de reactie op de shock ernstig wordt, kan het slachtoffer gelei-
delijk apathisch worden en niet meer reageren. De huid kan vlekkerig 
worden. De ogen kunnen een afwezige uitdrukking krijgen en de pupil-
len kunnen zich verwijden. Het slachtoffer kan ook het bewustzijn verlie-
zen. Als de lichaamstemperatuur afneemt terwijl hij of zij bewusteloos is, 
kan de persoon overlijden. 

Er moet zo snel mogelijk deskundige hulp worden ingeroepen. De behan-
deling van shock moet plaatsvinden als de ademhaling en de hartfunctie 
is gestabiliseerd en de ergste bloeding is gestopt. 

Het slachtoffer laten liggen 

• Laat visueel hulpmiddel 24-c zien: 'Gewonde slachtoffers in een 
houding plaatsen die comfortabel is'. 

Als u niet zeker weet wat de conditie van het slachtoffer is, laat hem of 
haar dan plat liggen. Als u een slachtoffer met nek- of rugletsel beweegt, 
kan dat nog ernstiger letsel veroorzaken. 

Als het slachtoffer verwondingen aan de mond of het gezicht heeft, 
bewusteloos is of overgeeft, dan kunt u het hoofd het best opzij draaien 
of het slachtoffer in stabiele zij ligging leggen. Daardoor kan het vocht 
uit de mond lopen. 

Als het slachtoffer moeite heeft met ademhalen, leg dan het hoofd iets 
hoger en achterover. Til het hoofd niet op als u denkt dat er sprake is 
van hersenletsel. Als het slachtoffer geen verwondingen aan hoofd, rug, 
of nek heeft, en als er geen botten zijn gebroken die met de heupen of 
de benen te maken hebben, leg dan de voeten ongeveer dertig centimeter 
hoger om de bloedcirculatie te bevorderen. 

Het slachtoffer warm houden 
Het slachtoffer moet bedekt worden met een deken of extra kleding om 
verlies van lichaamswarmte te voorkomen. 
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Het slachtoffer rustig houden 
De persoon die eerste hulp verleent, moet op kalme en geruststellende 
wijze optreden, zelfs als het slachtoffer ernstig gewond is. De positieve 
reactie van de mensen om hem of haar heen kan de shock aanzienlijk 
minimaliseren. Het slachtoffer moet vooral niet alleen worden gelaten. 

Slachtoffers mogen niets drinken, omdat de shock dan verergert. 
De mond mag wel vochtig worden gehouden. 

Elektrische schok behandelen 
Als het lichaam een elektrische schok te verduren krijgt, kan de adem-
haling worden onderbroken of de hartslag ontregeld raken. Er kunnen 
ook ernstige brandwonden door veroorzaakt worden. Raak het slacht-
offer niet aan als de stroom nog door het lichaam gaat. 

Verwijder het lichaam onmiddellijk van de stroombron. Als de stroom 
niet kan worden uitgeschakeld, gebruik dan een droge, houten stok of 
plank (zoals een houten bezemsteel zonder metalen delen) om het slacht-
offer van de stroombron weg te duwen, of de stroombron van het slacht-
offer. Onmiddellijk nadat het slachtoffer van de stroombron is wegge-
haald, controleert u de ademhaling en de hartslag. Reanimeer zo nodig 
en controleer of er andere verwondingen zijn. 

Brandwonden behandelen 
Eers tegraadsverbranding 
(Rode huid, lichte zwelling en pijn) 
Eerstegraadsverbrandingen worden veroorzaakt door te veel zon, of 
door kort contact met een heet voorwerp, heet water of hete stoom 
of olie. Het verbrande gedeelte moet onmiddellijk minstens tien minuten 
in koud water worden gedompeld om de pijn te verlichten en de bescha-
diging te beperken. Kleine brandwonden genezen meestal vrij snel om-
dat alleen de buitenste laag van de huid is verbrand. Plaats geen ijs recht-
streeks op de brandwond, tenzij de wond zeer oppervlakkig is. Bedek de 
wond met een droge, schone doek. Raak de wond met niets anders dan 
een schone doek aan. Kleine, eerstegraads brandwonden kunnen met zalf 
of lotion behandeld worden om ze te verzachten en te helpen genezen. 

Tweedegraadsverbranding 
(Rode huid, blaarvorming, ernstige pijn, vochtverlies) 
Tweedegraadsverbrandingen gaan gepaard met brandblaren en een rode 
huid omdat de hitte dieper in de huid is doordrongen, waardoor er vocht 
onder de huid is ontstaan. Maak een ernstige brandwond niet schoon. 
Pas op dat de blaren niet opengaan om infectie te voorkomen. Breng geen 
verband aan, want dat is moeilijk te verwijderen als de wond is opge-
droogd. Gebruik geen zalf op ernstige wonden. Dompel de brandwond 
minstens tien minuten in koud water om de gevolgen van het verbran-
den te verminderen en schade aan diepere huidlagen te voorkomen. Als 
de wond groot is, is het nodig om medische hulp in te roepen. Bescherm 
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de brandwond met een schone, losse doek. Verwijs het slachtoffer naar 
een arts voor een goede behandeling. 

Derdegraadsverbranding 
(Diep huidletsel; grote oppervlakte; huid is zwart, verkoold, wit of 
leerachtig) 
Medische hulp is noodzakelijk voor de ernstigste brandwonden, waar-
door verscheidene lagen en grote oppervlakten van de huid zijn bescha-
digd. Soms is de huid zelfs verkoold. Deze brandwonden kunnen zijn 
veroorzaakt door brandende kleding, onderdompeling in kokend water 
of kokende olie, langdurig contact met een heet voorwerp of elektriciteit. 
Hierbij gaat veel lichaamsvocht verloren en bestaat er grote kans op 
shock en infectie. Eerst minstens tien minuten koelen met water. De rest 
komt later. 

Trek kleding die aan de wond vastzit niet los. Bedek het volledig ver-
brande gedeelte met een pas gewassen laken of een andere schone doek, 
als de tijd die daarvoor nodig is maar geen uitstel van medische hulp 
inhoudt. Hierdoor zal de kans op infectie worden verminderd. Behandel 
het slachtoffer tegen shock. Als de voeten of benen ernstig verbrand zijn, 
leg ze dan omhoog en laat de persoon er niet op lopen. Als de armen of 
handen zijn verbrand, houd ze dan boven het hart. Als het gezicht erg 
is verbrand, laat het slachtoffer dan zitten en let goed op de ademhaling. 
Als de persoon bij bewustzijn en niet misselijk is, geef het slachtoffer 
dan schoon water om de mond te deppen. Vergeet niet het slachtoffer op 
kalme wijze gerust te stellen om de angst te verminderen. 

De schade van derdegraadsverbranding kan door snel handelen beperkt 
worden. Als de kleding van iemand vlam vat, rol het slachtoffer dan 
onmiddellijk door stof, gras, op het tapijt of sla een deken om hem of 
haar heen. Daardoor wordt het vuur gedoofd. Als het vuur uit is, behan-
del dan de wonden met de bovenstaande eerstehulpinstructies. 

Derdegraadsverbrandingen kunnen ook veroorzaakt worden door che-
micaliën, zoals loog. Chemische brandwonden worden meestal erger als 
ze niet behandeld worden, daarom is onmiddellijk medische hulp nood-
zakelijk. Als onderdeel van de behandeling moeten de chemicaliën zo 
snel mogelijk weggespoeld worden, met grote hoeveelheden water. Blijf 
spoelen totdat de medische hulp arriveert (minimaal vijf minuten). Om 
de ogen uit te spoelen, legt u het slachtoffer op de zij en giet u onmiddel-
lijk water in de ogen (terwijl de oogleden open worden gehouden) om de 
chemicaliën weg te spoelen. 

Gebroken botten behandelen (als deskundige hulp onbereikbaar is) 

• Laat visueel hulpmiddel 24-d zien: 'Een gebroken arm spalken'. 

Soms kan door een val of een harde klap een bot barsten of breken. Het 
slachtoffer hoort het bot misschien breken en kan pijn of een irriterend 
gevoel ervaren. Roep zo mogelijk medische hulp in omdat vervoeren van 
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Bind de gebroken arm aan het 
lichaam vast om beweging 
en verder letsel te voorkomen. 

Zorg ervoor dat een gebroken bot 
stevig gespalkt wordt. 

Bind de steun vast met een 
verband of een lap stof. 

24-d, Een gebroken arm spalken 
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24-e: Van planken een brancard maken om een slachtoffer met letsel aan nek of rugwervel 
te vervoeren en ervoor zorgen dat de persoon zich zo min mogelijk beweegt 
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de persoon verder letsel kan veroorzaken. Als het slachtoffer echter naar 
een eerstehulpafdeling van een ziekenhuis moet worden gebracht, moet 
het gebroken bot eerst geïmmobiliseerd worden. Maak een spalk (een 
stevige steun die aan het gewonde lichaamsdeel wordt gebonden zodat 
het niet meer kan bewegen) om het bot tegen verder letsel te bescher-
men en de pijn te verlichten. Eén methode om te spalken is het lichaams-
deel te omwikkelen en het aan een ander lichaamsdeel vast te binden 
dat niet gewond is. Een gebroken been kan bijvoorbeeld aan het andere 
been worden vastgebonden, of een gebroken arm tegen de borst. 

Planken, stokken, opgerolde dekens of karton kunnen ook als spalk 
gebruikt worden. De spalk moet lang genoeg zijn om het bot te immobili-
seren als het is vastgebonden. Omwikkel de spalk met doeken of kleding. 
Gebruik riemen, dassen, zakdoeken of lappen stof om de spalk vast te 
binden. Bind de spalk stevig vast zodat de botten aan beide zijden van de 
breuk niet meer kunnen bewegen, maar niet zo strak dat de bloedcircula-
tie wordt belemmerd. 

Leg zo mogelijk iets kouds op het verwonde gedeelte om zwelling te 
beperken. Als u het verwonde lichaamsdeel boven het hart houdt, wordt 
de zwelling ook beperkt. 

Een slachtoffer vervoeren (alleen als deskundige hulp onbereikbaar is) 
Over het algemeen mag een ernstig gewond persoon niet vervoerd wor-
den, tenzij hij/zij in levensgevaar is. Als het slachtoffer toch vervoerd 
moet worden, moet hij of zij door meerdere personen of op een brancard 
worden vervoerd. Als u vermoedt dat het slachtoffer letsel aan nek of 
rugwervel heeft, kunt u de persoon het best vervoeren op een grote plaat, 
zoals een deur of een aantal smallere planken die aan elkaar zijn beves-
tigd. Doe al het mogelijke om de beweging van nek en rugwervel te 
beperken. 

• Laat visueel hulpmiddel 24-e zien: 'Van planken een brancard maken 
om een slachtoffer met letsel aan nek of rugwervel te vervoeren en 
ervoor zorgen dat de persoon zich zo min mogelijk beweegt'; 24-f: 
'Slachtoffer opgetild en gedragen'; en 24-g: 'Het hoofd van het slacht-
offer immobiliseren als u vermoedt dat hij of zij nekletsel heeft'. 

Een deken, kleed, of de handen en armen van hulpverleners kunnen 
gebruikt worden om een ernstig gewond persoon te dragen. De hulpver-
leners werken van beide zijden, terwijl één persoon het hoofd stil houdt. 
Eén persoon is verantwoordelijk om de signalen te geven, zodat alle 
hulpverleners tegelijkertijd tillen en lopen. Anders kan het slachtoffer 
gemakkelijk verder letsel oplopen door onnodige en ongecoördineerde 
bewegingen. 

• Laat visueel hulpmiddel 24-h zien: 'Brancards vervaardigd van 
kleding of een deken'. 
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24-g: Het hoofd van het slachtoffer immobiliseren als u vermoedt 
dat hij of zij nekletsel heeft 

Een brancard kan geïmproviseerd worden met twee stokken of palen, 
zoals bezemstelen, en een deken. Jassen kunnen ook gebruikt worden om 
een brancard samen te stellen door de jassen dicht te doen en de stokken 
door de mouwen te steken. 

Besluit 
Het is uitermate belangrijk dat we duidelijk leren afwegen wat een ge-
wond persoon nodig heeft. De belangrijkste punten zijn: (1) kijken 
of er onmiddellijk gevaar dreigt, (2) nagaan wat er is gebeurd en daarna 
wat eraan mankeert, (3) het slachtoffer geruststellen, (4) zorgen voor des-
kundige hulp, (5) hulp bieden op de plaats waar hij zit of ligt. 

Als we de eerste hulp in deze les goed bestuderen, zullen we beter voor-
bereid zijn om in noodgevallen de juiste eerste hulp te verlenen. 

Opdracht 
Leer deze procedures van eerste hulp aan alle gezinsleden. Oefen ze 
geregeld zodat u en zij in staat zullen zijn om in noodgevallen eerste 
hulp te verlenen. 
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Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens de les te geven: 

1. Praat met werknemers in de gezondheidszorg over specifieke proce-
dures op het gebied van EHBO die zij adviseren voor ongelukken die 
bij u in de buurt geregeld voorkomen. Laat hen de zusters een cursus 
reanimatie geven. Vraag ook om informatie over besmettelijke ziekten 
en het geven van mond-op-mondbeademing. 

2. Zoek op wat voor aanvullende medische hulp voor noodgevallen 
beschikbaar is. Als het plaatselijk medisch centrum maar een aantal 
uren per dag open is, zoek dan op waar u op andere tijden terecht 
kunt. Zoek ook belangrijke telefoonnummers op voor medische hulp 
in noodgevallen. 

3. Laat de klasleden een rollenspel opvoeren over een aantal medische 
noodgevallen om de geleerde eerste hulp te oefenen. De klasleden 
moeten leren besluiten wat voor eerste hulp noodzakelijk is, en hoe ze 
die kunnen toepassen. Beschrijf bijvoorbeeld de situatie dat een doch-
ter bij haar moeder komt. De dochter heeft een snee in haar arm die 
ernstig bloedt. Laat iemand doen alsof zij de gewonde dochter is. Laat 
iemand anders de moeder spelen en laat haar alle stappen demonstre-
ren die belangrijk zijn om de wond te behandelen. 

4. Laat klasleden aan de presentatie van de les deelnemen. 
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DE VOORRAAD 

Het is het doel van deze les om ons aan te moedigen een jaarvoorraad 
aan te leggen. 

Waarom wij een voorraad nodig hebben 

• Als het wettelijk verboden is om een voedselvoorraad aan te leggen, 
pas deze les dan aan de plaatselijke behoeften en omstandigheden aan. 

President Spencer W. Kimball heeft ons de volgende raad met betrekking 
tot de jaarvoorraad gegeven: 

'Wij bekrachtigen opnieuw de raad die de kerk in het verleden ook altijd 
heeft gegeven om een jaarvoorraad te vormen en op peil te houden -
een voorraad eerste levensbehoeften. (...) 

'Wij sporen gezinnen aan om deze jaarvoorraad aan te leggen; en wij her-
halen keer op keer het schriftgedeelte waarin de Heer zegt: "Wat noemt 
gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?" [Lucas 6:46.]' (Conference 
Report, april 1976, blz. 171; of Ensign, mei 1976, blz. 125.) 

• Wat hebben de profeten ons aangeraden met betrekking tot het opslaan 
van onze eerste levensbehoeften? 

President J. Reuben Clark jr. heeft gezegd: 'Laat ieder gezinshoofd ervoor 
zorgen dat hij voldoende voedsel en kleding, en indien mogelijk ook 
brandstof, in voorraad heeft voor ten minste een heel jaar.' (Conference 
Report, april 1937, blz. 26.) 

De raad om een jaarvoorraad voedsel, kleding en andere benodigdheden 
te hebben, is om verschillende redenen erg verstandig. Een ramp zoals 
een overstroming, een aardbeving, of een sneeuwstorm kan een stad 
of een hele streek treffen, de wegen blokkeren en het onmogelijk maken 
dat voedsel en andere voorraden aangevoerd worden. Politieke onrust of 
stakingen van chauffeurs, schippers of spoorwegemployees, kunnen de 
aanvoer van voedsel verhinderen. Andere soorten rampen zoals hongers-
nood door droogte, wervelstormen of oorlogen zijn in vele landen voor-
gekomen en kunnen opnieuw gebeuren. Als zulke rampen de gehele 
gemeenschap treffen zijn voedsel en andere goederen dikwijls niet meer 
te krijgen. Een gezin kan ook in moeilijkheden komen door ziekte of 
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werkloosheid waardoor er geen inkomen meer is en het nodig wordt op 
de jaarvoorraad terug te vallen. 

Zuster Cherry Lee Davis en haar gezin kregen door persoonlijke ervaring 
een getuigenis van de jaarvoorraad. Broeder en zuster Davis waren 
bekeerlingen van de kerk en waren op de hoogte van de jaarvoorraad, 
maar niet van plan er voorlopig iets aan te doen. Daar zij van plan waren 
ver weg te verhuizen, waren zij van mening dat het dwaas zou zijn om 
op dat moment aan een jaarvoorraad te beginnen. Maar zuster Davis 
vastte en bad vaak om leiding. Zonder het zich te realiseren begon ze een 
voorraad aan te leggen. Iedere keer als zij naar een winkel ging, kocht ze 
wat extra voedsel. Het duurde niet lang of alle keukenkasten waren vol, 
waardoor ze voedsel in de slaapkamer moest opslaan. Toen haar man 
haar vroeg wat zij deed, antwoordde zij: 'Ik denk dat ik voedsel aan het 
opslaan ben.' Toen hij vroeg waarom zij dat deed, kon ze alleen maar ant-
woorden: 'Omdat ik dat moet doen.' Zij kon geen andere reden geven. 
Zij zei: 'Hoe meer ik erover bad, hoe groter de drang werd om voedsel in 
te slaan. Diep van binnen had ik het rustige, dankbare gevoel dat ik 
gehoorzaam was.' 

Zuster Davis leerde hoe zij een deel van het voedsel dat zij opgeslagen 
had kon bereiden door demonstraties bij te wonen, te lezen en allerlei 
recepten uit te proberen. Toen zij eindelijk de indruk had dat zij dat voed-
sel goed kon klaarmaken, kreeg zij de ingeving om nog meer voedsel te 
kopen. Zij beschreef zelf zo haar reactie: '"Waarom", vroeg ik in gebed, 
maar ik kreeg geen antwoord. Ik moest gewoon nog meer inslaan. En dat 
deed ik, verward en verbaasd, maar gehoorzaam. Ik zag de ruimte die al 
dit voedsel in de vrachtwagen zou innemen als wij naar ons nieuwe huis 
zouden verhuizen.' 

Toen het gezin uiteindelijk naar het nieuwe huis verhuisde, konden al 
hun meubels en de 15 tot 20 dozen voedsel nauwelijks in de vrachtwagen 
die zij gehuurd hadden. Tegen de tijd dat zij de verhuizing, de huur voor 
hun nieuwe huis en alle andere onkosten hadden betaald, hadden zij nog 
maar weinig geld over. Bovendien had broeder Davis moeite om werk te 
vinden. Toen hij uiteindelijk een baan vond, was het salaris zo slecht dat 
hij na alle rekeningen betaald te hebben niets meer over had voor voed-
sel. Toen begreep zuster Davis waarom zij al dat voedsel had opgeslagen. 
Het was in feite hun voedselvoorraad voor de moeilijkste maanden van 
hun huwelijk. 

Terugkijkend op de maanden dat zij van hun voedselvoorraad aten, zei 
zij: 'Ik moet nog glimlachen als ik eraan denk hoe hard ik vocht om maar 
geen voedsel in te slaan, maar dat de Heer mij in zijn oneindige wijsheid 
en liefde leidde en een waardevolle les leerde door dit kleine wonder 
van voorbereiding.' ('Our Small Miracle', Ensign, augustus 1978, blz. 21.) 

• Welke tijdelijke zegeningen ontving de familie Davis door de jaar-
voorraad? 
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Behalve de zegeningen van zekerheid in noodgevallen, kan een jaarvoor-
raad ook geestelijke zegeningen voortbrengen. Elke keer dat wij de 
raad of een gebod van de profeet opvolgen, kan ons getuigenis en geloof 
versterkt worden. Wij kunnen door onze gehoorzaamheid geestelijke 
beloningen ontvangen die wij niet verwacht hadden. 

• Welke geestelijke zegeningen ontving de familie Davis? 

Een ander gezin dat een goed georganiseerde jaarvoorraad had, verloor 
al zijn bezittingen in een ernstige overstroming. Ook al hun vee ver-
dronk. Maar ondanks hun grote verlies zeiden zij: 'Als je de geboden 
onderhoudt, ben je op alles voorbereid. (...) Ook al is onze hele jaarvoor-
raad vernietigd, wij voelen ons gerust omdat wij gedaan hebben wat de 
profeet gezegd had. Wij zijn geestelijk voorbereid en kunnen alles door-
staan.' ('LDS in Texas Safe after Flood', Church News, 12 augustus 1978, 
blz. 4.) 

De jaarvoorraad 
Gezinnen kunnen veel dingen opslaan voor gebruik in de toekomst, maar 
de jaarvoorraad die in deze les besproken wordt, heeft betrekking op 
voedsel, kleding en zo mogelijk brandstof. Ons doel is om een heel jaar 
in de behoeften van ons gezin te kunnen voorzien. De meeste mensen 
vinden het moeilijk of zelfs onmogelijk om de behoeften van een heel jaar 
ineens op te slaan. Een jaarvoorraad is echter wel een realistisch doel 
als alles op ordelijke wijze wordt opgeslagen. Om ons doel, een jaarvoor-
raad, te bereiken kan het verstandig zijn met een beperkter doel te be-
ginnen. Een voorraad om zich een hele week te kunnen voeden kan heel 
wat betekenen voor sommige gezinnen. Voor andere gezinnen zal het 
inslaan van een voorraad voor een periode van drie weken, twee maan-
den of een jaar geen moeilijkheden opleveren. Als ons doel - een voor-
raad voor een aantal dagen of weken - bereikt is, kunnen we een nieuw 
doel stellen en daaraan werken totdat wij ten slotte een voorraad voor 
een heel jaar hebben. 

• Met welk realistisch doel kunnen u en uw gezin beginnen? 

Voedsel opslaan 
Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd: 

'De Heer heeft ons voor hongersnood gewaarschuwd, maar de rechtscha-
pen mensen hebben naar de profeten geluisterd en een voorraad voor 
minstens een jaar aangelegd. (. . .) 

'De openbaring om een voedselvoorraad aan te leggen kan in deze tijd 
wel eens even belangrijk voor onze stoffelijke redding zijn als het voor de 
mensen in de tijd van Noach was om aan boord van de ark te gaan. (...) 

Ik weet dat dit welzijnsprogramma door God geïnspireerd is. Ik heb met 
mijn eigen ogen de afgrijselijke gevolgen gezien van honger en bittere 
armoede toen ik, in opdracht van de president van de kerk, aan het eind 
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van de Tweede Wereldoorlog een jaar in het geteisterde Europa door-
bracht. Ik was daar zonder mijn gezin en besteedde mijn tijd aan het uit-
delen van levensmiddelen, kleding en beddengoed aan de behoeftige 
leden van de kerk. Ik heb in de ogen gekeken van heiligen die bijna in het 
allerlaatste stadium van verhongering verkeerden. Ik heb trouwe moe-
ders gezien met kinderen in hun armen van drie en vier jaar die door de 
honger niet meer konden lopen. (.. .) Ik heb volwassen mannen zien hui-
len toen zij hun handen diep in de tarwe en de bonen konden steken die 
door (...) [de heiligen in] Amerika waren gestuurd.' (Conference Report, 
oktober 1973, blz. 90-91, 93; of Ensign, januari 1974, blz. 69, 81-82.) 

Omdat voedsel zo belangrijk is voor onze gezondheid en ons leven zelf, 
is het een van de belangrijkste onderdelen van onze jaarvoorraad. Het is 
verstandig voedsel op te slaan dat ons gezin wil eten en te weten hoe dit 
voedsel bereid moet worden om te voorkomen dat er in tijd van nood 
voedsel verspild wordt. Zorg ervoor dat u verschillende soorten voedsel 
opslaat, omdat wij in tijden van nood een verscheidenheid aan voedsel 
nodig hebben om goed gezond te blijven. De behoeften van uw gezin 
bepalen hoeveel voedsel u moet inslaan. 

• Wat voor voedsel is beschikbaar dat u kunt bereiden, dat uw gezin zal 
eten, en dat u in uw jaarvoorraad kunt opslaan? 

Voedselvoorraden blijven niet onbeperkt goed. Daarom moet u het voed-
sel rouleren; het voedsel dat het langst in de voorraad ligt, moet eerst 
gegeten worden en vervangen door vers voedsel. Dit rouleringssysteem 
is een voortdurend proces. 

• Hoe kunnen wij opgeslagen voedsel rouleren? 

Een manier om ervoor te zorgen dat uw voorraad rouleert, is de datum 
van aankoop op de verpakking schrijven. Zet pas aangekocht voedsel 
achter voedsel dat eerder gekocht is. Op deze manier kunt u bij het berei-
den van maaltijden eerst het oudere voedsel gebruiken. 

Voedsel kan op verschillende manieren bewaard worden. 

• Laat de aangewezen zuster enkele manieren vertellen om voedsel te 
bewaren. (Zie les 26, 'Zelf produceren', in De vrouw in de kerk A.) Welke 
methoden om voedsel te bewaren doen het goed in uw omgeving? 

Als u een methode kiest om voedsel te bewaren, houd dan rekening 
met de kosten, de noodzaak van speciale apparatuur en de betrouwbaar-
heid van de methode. Ga na of het een nieuwe methode is in uw omge-
ving of dat deze al lange tijd met goed gevolg door veel mensen gebruikt 
wordt. 

Als het voedsel eenmaal ingemaakt is, moet het zo opgeslagen worden 
dat het schoon blijft en veilig gegeten kan worden. Er zijn enkele regels 
voor het opslaan van voedsel waaraan men zich altijd moet houden, 
ongeacht de bereidingswijze. 
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1. Houd het voedsel koel. Bewaar het op een donkere of schaduwrijke 
plaats, uit het zonlicht. 

2. Bescherm het voedsel tegen vocht. Gedroogd voedsel zal beschimme-
len als het voor gebruik nat wordt. Voedsel dat op andere wijzen 
ingemaakt is, kan door vocht bederven. 

3. Bewaar het voedsel in pakken of blikken. De beste pakken of blikken 
beschermen het voedsel tegen stof en tegen insecten of dieren. 

• Welke plaatsen in uw huis zijn koel en donker of schaduwrijk? Hoe 
kunt u voedsel tegen te veel vocht beschermen? Hoe kunt u voedsel 
tegen stof en dieren beschermen? 

Water opslaan 
Het is nodig water op te slaan voor noodgevallen. Gebruik hiervoor 
schoon, zuiver water. Doe het in een schoon, goed afgesloten vat van glas 
of zwaar plastic. Hoewel het water in zo'n vat onbeperkt houdbaar moet 
zijn, is het gewoonlijk beter het om de paar maanden te vervangen. Als 
u niet zeker weet of het water gebruikt kan worden nadat het opgeslagen 
is geweest, kunt u het minstens 10 minuten laten koken. Of u kunt er 
een kleine hoeveelheid chloor of bleekwater indoen, in de verhouding 
twee druppels bleek- of chloorwater per liter water of een halve theelepel 
bleek- of chloorwater per 20 liter water. 

Kleding opslaan 
Het kan nuttig zijn extra kleding te hebben. Kleding in voorraad is belang-
rijk voor gezinnen met actieve, opgroeiende kinderen, omdat hun kle-
ding later niet meer zal passen. De kleding van alle gezinsleden zal ook 
slijten. Extra kleding is ook nodig in landen waar het klimaat van het 
ene seizoen tot het andere erg verschilt. 

Sommige gezinnen, vooral die met opgroeiende kinderen, doen er ver-
standig aan de kleding waar een kind uitgegroeid is voor het volgende 
kind te bewaren. Kleding waar men uitgegroeid is, van kinderen en vol-
wassenen, kan vermaakt worden tot kleding voor de jongere kinderen 
in het gezin. Het kan ook nuttig zijn om extra stof in voorraad te hebben 
om nieuwe kleding te maken. Naalden, draad, en ander naaigerei beho-
ren ook in de voorraad opgenomen te worden, zodat gescheurde kleding 
gerepareerd kan worden. 

• Wat voor kleding behoort in uw omstandigheden opgeslagen te 
worden? 

Brandstof opslaan 
We behoren ook brandstof in voorraad te hebben. Brandstof is nodig om 
in noodsituaties voedsel te koken. En in sommige klimaten is het nodig 
om in tijden van erge kou ons huis te verwarmen. 
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• Hoe zou u brandstof kunnen opslaan om te kunnen koken? Wat voor 
maatregelen moet u treffen om uw woning in de winter te verwarmen? 

Andere nuttige middelen opslaan 
Een volledige voorraad bevat ook andere nuttige middelen. Bijvoorbeeld 
zeep en wasmiddel, zodat u zichzelf en uw kleding kunt wassen. Het kan 
ook nuttig zijn batterijen, lucifers en kaarsen op te slaan. 

Toen ouderling Ezra Taft Benson na de Tweede Wereldoorlog in Duits-
land was, had hij een ervaring waaruit de waarde van een complete jaar-
voorraad blijkt. Onmiddellijk nadat hij een groep van meer dan 500 heili-
gen had toegesproken, 'nodigde hij alle moeders uit naar voren te komen. 
Aan eenieder van hen gaf hij een stuk zeep. Toen hun dit eenvoudige 
geschenk overhandigd werd, stroomden er tranen van dankbaarheid. (. . .) 

'Ten slotte werden alle moeders die borstvoeding gaven of in verwach-
ting waren, uitgenodigd naar voren te komen. (...) Aan eenieder van 
hen gaf ouderling Benson een grote (.. .) sinaasappel. (.. .) Deze moeders 
konden hun ogen niet geloven. 

'Toen een van de moeders naar voren kwam, zag zij een klosje garen en 
een naald die ouderling Benson uit zijn koffer had gelegd terwijl hij aan 
het uitdelen was. (...) Zij [vroeg] (...) of zij in plaats van de sinaasappel 
het klosje garen en de naald mocht hebben. (.. .) 

'Even later liep deze moeder terug naar haar zitplaats met haar naald 
en draad. Terwijl ze door het middenpad liep, hield [een zuster] haar aan 
en zei: "Ik weet dat u die naald en draad met ons zult willen delen. 
Wij hebben ze even hard nodig als u. '" (Bonnie J. Babbel, 'The Habit of 
Being Grateful', Instructor, september 1970, blz. 318-319.) 

Deze mensen hadden veel te lijden omdat ze sommige eenvoudige maar 
belangrijke dingen niet hadden. Wij kunnen ons tegen zulk lijden 
beschermen door een volledige jaarvoorraad te hebben. 

• Als u geen eigen huishouden hebt, wat kunt u dan doen om aan uw 
jaarvoorraad te werken? 

Besluit 
Wij hebben de raad gekregen om voedsel, kleding, brandstof en andere 
middelen zoals EHBO-artikelen en naaigerei in te slaan om een jaar lang 
in de behoeften van ons gezin te kunnen voorzien. Ook als wij vinden dat 
het onmogelijk is zo'n grote voorraad ineens aan te schaffen, kunnen wij 
aan onze jaarvoorraad beginnen door kleinere doelen te stellen en al naar 
gelang de omstandigheden iedere keer iets extra kopen als wij bood-
schappen doen. Als ons gezin is voorbereid en een jaarvoorraad heeft, 
mogen wij grote tijdelijke en geestelijke zegeningen verwachten. De Heer 
heeft gezegd: 'Wanneer gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen' (LV 38:30). 

Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd: 'God zij dank voor een profeet, 
voor dit geïnspireerde [welzijns]programma, en voor de heiligen die kans 
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zagen (.. .) om voor zichzelf te zorgen en nog met anderen te delen ook. 
Wat een prachtige manier om een heiland op de berg Zion te worden!' 
(Conference Report, oktober 1973, blz. 93; of Ensign, januari 1974, blz. 82.) 

Opdracht 
Bespreek uw jaarvoorraad met uw gezin. Begin met bepaalde plannen te 
maken om uw voorraad uit te breiden of te verbeteren. Schrijf op welke 
voedingsmiddelen u wilt opslaan, overweeg uw omstandigheden 
en besluit hoe u ze het best kunt bewaren en opslaan. Ga ook na hoeveel 
brandstof, kleding en andere middelen u zou moeten opnemen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Genesis 41-45 (Egyptenaren en Israëlieten gered door de voorraden die 
Jozef had aangelegd) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Laat een zuster een lijst bespreken met verschillende methoden om 
voedsel te bewaren en op te slaan, aan de hand van de informatie in 
les 26 'Zelf produceren' in De vrouw in de kerk A. 

2. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over voedsel dat in uw 
omgeving goed bewaard kan worden en over succesvolle manieren 
om voedsel in te maken of op te slaan. Praat met oudere mensen die 
de traditionele manieren om voedsel te bewaren kennen. Maak zo 
mogelijk wat voedsel in volgens de methoden die in deze les genoemd 
worden en laat het aan de zusters zien. 

3. Als u nog niet weet hoe u water drinkbaar kunt maken, vraag dan 
de gezondheidsdienst in uw omgeving hoe dit gedaan kan worden. 

4. Les 21, 'Financieel beheer', les 22, 'Voeding', en les 25 'Een eigen 
moestuin', in De vrouw in de kerk A, en les 22, 'Zorg voor moeder 
en kind', in dit lesboek kunnen een hulpmiddel zijn om vragen te 
beantwoorden over het beheren van geld, voeding en tuinieren. 

5. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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PLEZIER 
IN HET GEZIN 

Het is het doel van deze les om ons en ons gezin meer liefde en eenheid 
te helpen ontwikkelen door samen plezier te hebben. 

Gezinnen hebben behoefte aan gezamenlijk plezier 

• Laat visueel hulpmiddel 26-a zien: 'Een gezin dat samen plezier heeft'. 

• Laat de twee van tevoren aangewezen zusters iets vertellen over het 
gezamenlijke plezier dat ze als gezin hebben gehad. 

Een belangrijk onderdeel van de naleving van het evangelie is als gezin 
samen plezier hebben. Dat blijkt duidelijk uit de volgende ervaring waar-
over een vader heeft verteld: 

'Op een dag vroeg ik mijn zoon zijn speelgoed naar binnen te brengen. 
Ik was verbaasd toen hij zei dat hij er "te moe" voor was. (.. .) Toen 
schoot mij een voorval van de vorige dag te binnen, toen mijn zoon mij 
gevraagd had om met hem te stoeien. Wat was mijn antwoord geweest? 
Ik was "te moe". Of toen hij een keer wilde voetballen - ook toen was 
ik "te moe". 

'(. . .) Enkele dagen later vroeg ik mijn zoon zijn kleren op te rapen en weg 
te leggen. Deze keer had hij het "te druk". Ik herinnerde mij de keer dat 
hij mij gevraagd had hem een verhaaltje te vertellen voordat hij naar bed 
ging. (...) Ik had het toen "te druk". 

'( . . .) Ik nam mij voor om meer tijd aan mijn zoons te besteden. Ik kon ze 
niet voor de gek houden door ze alleen maar aan te halen, te kussen en te 
vertellen dat ik van ze hield. Het was belangrijk dat ik met ze sprong, 
stoeide en speelde. 

'Ik neem nu meer deel aan hun activiteiten. (...) 

'Ik heb tunnels en kastelen gebouwd van zand en met vrachtwagens 
gespeeld. Door met ze te bidden en te spelen heb ik een geweldig goede 
relatie met hen opgebouwd. 

'Zoals met alles dat inspanning vereist kwam de beloning. Mijn beloning 
kwam na een bijzonder prettig half uurtje met mijn zoon. Hij sloeg zijn 
armen om mijn nek, gaf mij een dikke kus op de wang en zei: "Ik hou 
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van je, papa.'" (Dan L.Johnston, 'Daddy, I'm Talking to You', Ensign, 
September 1978, blz. 71.) 

• Wat deed deze vader om zijn gezin te sterken? 

Wij besteden de meeste tijd aan zaken die volgens ons belangrijk zijn. 
Ons dagelijks werk, onze roeping in de kerk, onze rust en andere zaken 
die veel tijd in beslag nemen zijn belangrijk. Toch zijn zij misschien niet 
het waardevolste in ons leven. Overweeg hoe u de volgende vragen zou 
beantwoorden: 

1. Wat zijn de belangrijkste zaken in mijn leven? 

2. Besteed ik voldoende tijd aan de belangrijkste zaken in mijn leven? 

3. Hoe kan ik meer tijd met mijn gezin besteden? 

Wij moeten inzien dat het gezin een van de belangrijkste zaken in het 
leven is - omdat het eeuwig is. Ongeacht onze omstandigheden moeten 
wij tijd voor ons gezin vinden. 

Plezier in het gezin brengt liefde en eenheid voort 
Sommigen van ons herinneren zich nog hoe gelukkig wij waren als wij 
in gezinsverband iets deden. Een moeder heeft het volgende verteld: 

'Als ik aan mijn jeugd en mijn tienerjaren terugdenk, herinner ik mij met 
een zekere eerbied de leuke dingen die wij als gezin met elkaar deden. 
(...) Ik zou de herinneringen aan onze familiefeestjes en uitstapjes niet 
willen ruilen tegen alle theaters, kegelbanen, en restaurants van tegen-
woordig. (...) 

'Ik ben vastbesloten mijn uiterste best te doen om activiteiten voor mijn 
gezin te organiseren waardoor de Geest van de Heer in ons huis zal 
komen, zoals de Geest het huis van mijn ouders vulde. Ik wil dat mijn 
kinderen soortgelijke herinneringen zullen hebben.' (Family Home Evening 
Manual 1968, blz. 184-185.) 

Net als deze moeder moeten wij proberen positieve ervaringen in het 
gezin te bevorderen. Soms zijn activiteiten buitenshuis niet aanvaardbaar, 
omdat er geen eenheid en liefde in het gezin door wordt bevorderd en 
we er niet dichter tot onze hemelse Vader door komen. Onze kerkleiders 
zien in dat het voor gezinnen steeds belangrijker is om samen leuke dingen 
te doen. Wij behoren hun raad op te volgen en activiteiten te organiseren 
om onze gezinnen bij elkaar te houden. 

Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd: 'Dank God voor de vreugde 
van het gezinsleven. Ik heb dikwijls gezegd dat er geen echt geluk kan 
bestaan buiten het gezin. De beste invloeden en vriendschappen in het 
leven zijn daar te vinden.' ('God, Family, Country: Our Three Great Loyalties' 
[1974], blz. 178.) 

Wij kunnen thuis plezier hebben door aan allerlei activiteiten en spelletjes 
deel te nemen. Deze activiteiten kunnen eenvoudig zijn en hoeven niet 
duur te zijn. 
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• Wat voor activiteiten kunt u thuis doen om samen met uw gezin 
plezier te hebben? 

Broeder George D. Durrant, een vader die samen met zijn gezin plezier 
wilde hebben, heeft gezegd: 

'Toen ik werd geroepen als zendingspresident, was ik bang dat ik in een 
erg belangrijke periode in het leven van mijn acht kinderen niet voldoen-
de tijd zou hebben om een goede vader te zijn. Ik was vastbesloten dat 
het vaderschap een belangrijkere roeping van de Heer was dan president. 
Dat betekende dat ik mij aan mijn zending zou wijden, maar dat ik mijn 
toewijding als vader zou verdubbelen. (. . .) 

'Een van de eerste dingen die ik deed, was een dik touw over een dikke 
tak in de enorme boom in onze voortuin gooien. Een atletische zendeling 
klom langs het touw naar boven en bond het vast aan de tak. Zo ontstond 
de reuzenschommel voor het zendingshuis. Door de schommel kwamen 
er ook meteen kinderen uit de buurt met onze kinderen spelen. 

'(. . .) Later kwam er nog een basketbalpaal en een zandbak. Onze tuin 
werd een park waar ik veel tijd doorbracht met mijn kinderen en waar 
zij drie gelukkige jaren hadden. Ik geloof dat zij altijd met vreugde zullen 
terugdenken aan hun tijd in Kentucky en Tennessee.' ('Love at Home, 
Starring Father' [1976], blz. 18-20.) 

Gezinnen die samen dingen doen, kunnen nauwe, liefdevolle relaties 
opbouwen. Als zij samen spelen, leren zij ook samen werken, samen 
problemen bespreken en samen bidden. 

Er kunnen wel eens problemen ontstaan als gezinnen samen plezier heb-
ben. Er kan verschil van mening zijn. Sommige kinderen kunnen zelfs 
ruzie krijgen of vechten. Soms zijn ouders te serieus en verwachten ze te 
veel van hun kinderen. Soms is het moeilijk alle gezinsleden altijd even 
gelukkig te maken. Soms denken we weieens dat een bepaalde activiteit 
niet de moeite waard is. Problemen zijn echter geen reden om niet met 
elkaar plezier te hebben. Zij behoren opgelost te worden op een wijze die 
iedereen tevreden stelt. Als we problemen oplossen kunnen we dichter 
tot elkaar komen. Wij mogen niet vergeten dat het doel van onze activi-
teiten is om samen te spelen en van elkaar te genieten. 

Gezinsactiviteiten kunnen gezinstradities worden. Door de jaren heen 
ontstaan er tradities in gezinnen als zij geregeld samen iets leuks doen. 
Mogelijke activiteiten: familiereünies, verjaardagen, feestdagen, vakan-
ties, bezoeken aan bijzondere plaatsen, muziek en hobby's. 

President Kimball en zijn gezin hebben hun eigen tradities ontwikkeld. 
Zijn vrouw, zuster Camilla E. Kimball, heeft het volgende over een van 
hun kersttradities verteld: 'Op kerstavond hebben wij een bijzondere 
familiebijeenkomst. Ik heb dan het voorrecht het kerstverhaal uit Lucas 
voor te lezen, terwijl de kinderen en kleinkinderen het verhaal opvoeren. 
De kinderen vinden het heerlijk om die rollen te spelen. Vorig jaar trok 
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president Kimball het kostuum aan dat we in Palestina hadden gekocht. 
Hij stelde Jozef voor, terwijl ik de typische kleding van een joodse vrouw 
droeg, die wij ook uit Jeruzalem hadden meegenomen. Ik stelde Maria 
voor. Ik weet zeker dat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zich 
nog lang het verhaal van die eerste kerstavond zullen herinneren dat zij 
toen opvoerden.' (Conference Report, gebiedsconferentie Denemarken, 
Finland Noorwegen en Zweden, 1974, blz. 58.) 

Families kunnen ook van elkaar genieten als zij samenkomen voor plech-
tigheden zoals het zegenen van een baby, de doop van een kind, de orde-
ning tot het priesterschap, het vertrek of de terugkeer van een zendeling, 
een promotie, een huwelijk en andere gebeurtenissen die bijzonder in het 
leven van de familieleden zijn. 

• In welk opzicht heeft deelname aan gezinsactiviteiten u goed gedaan? 

Geslaagde gezinsactiviteiten behoren wij in onze familiegeschiedenis en 
onze persoonlijke dagboeken te vermelden, en er foto's en andere souve-
nirs bij te doen. Als wij dan terugkijken en aan het plezier denken dat wij 
samen gehad hebben, zullen wij meer naar elkaar toe groeien en zal de 
onderlinge liefde worden versterkt. 

Samen plezier hebben vereist planning 
Als wij geslaagde gezinsactiviteiten willen hebben, moeten die wel goed 
georganiseerd worden. 

• Hoe kunnen wij zinvolle gezinsactiviteiten plannen? 

De volgende suggesties kunnen nuttig zijn bij het organiseren van gezins-
activiteiten. 

Bespreek tijdens een gezinsavond, als alle leden van het gezin aanwezig 
zijn, wat voor activiteiten zij graag zouden doen en maak er een lijst van. 
Bespreek de suggesties van alle gezinsleden, zodat zij het gevoel hebben 
dat hun ideeën belangrijk zijn. Het moeten wel activiteiten zijn waaraan 
de meeste, zo niet alle, gezinsleden kunnen deelnemen. 

Als alle activiteiten besproken zijn, laat het gezin er dan een van de lijst 
kiezen. Stel een datum vast en zet de activiteit op de kalender, zodat 
iedereen die dag kan vrijhouden. Stel iedereen in de gelegenheid om aan 
de organisatie van de activiteit deel te nemen en verantwoordelijk te zijn 
voor een taak. 

Een gezin besloot in navolging van deze suggesties dat ieder lid van het 
gezin tijdens de gezinsavond een idee moest opperen voor: (1) dienstbe-
toon van het gezin aan anderen, (2) verbetering van het huis en de omge-
ving en (3) ontspanning. Nadat ieder gezinslid zijn of haar ideeën had 
gegeven, werd er gestemd en werden de volgende activiteiten gekozen: 

Dienstbetoon: het gezin deed de tuin van een weduwnaar. Daarna bakten 
ze een taart met daarop de woorden 'welkom thuis', en brachten hem die 
op de dag dat zijn zoon terugkwam van zijn zending. 
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Verbetering van het huis: het gezin knapte gezamenlijk een kamer in het 
huis op. Er werd geverfd, behangen enzovoorts. Alle gezinsleden werk-
ten eraan mee. 

Ontspanning: elk lid van het gezin kreeg een bepaalde dag van het jaar 
toegewezen. Die dagen werden tijdens een gezinsavond gekozen. Op zijn 
of haar dag had elk lid het voorrecht zijn lievelingseten te kiezen en een 
activiteit voor het hele gezin. Sommige leden van het gezin kozen zwem-
men, anderen een balspel, anderen picknicken; wat er ook gekozen werd, 
alle gezinsleden namen eraan deel. 

Een ander gezin maakte hun plannen voor de activiteiten door op een 
grote papieren zak 'Gezinsactiviteiten' te schrijven. Elk lid van het gezin 
schreef op een stukje papier de activiteit die hij of zij graag met het 
gezin wilde doen. Iedere gezinsavond werd er een papiertje uit de zak 
gehaald. De activiteit die op dat papiertje stond, werd dan de volgende 
week door het hele gezin gedaan. 

• Hoe kunt u het beste de activiteiten die u en uw gezin kiezen, plannen 
en uitvoeren? 

Overweeg de volgende ideeën: 

Adverteer de gekozen activiteit in uw gezin. Maak posters of borden. 
Praat er enthousiast over. 

Begin alvast te sparen als de activiteit geld kost, en laat iedereen 
bijdragen. 

Vertel uw huisonderwijzers over uw plannen. 

Betrek iedereen erbij. Geef iedereen een taak. 

Voer uw plannen dan uit. Geniet ervan. 

Na een activiteit is het verstandig om na te denken hoe u het plezier in 
het gezin nog meer kunt verbeteren. Overweeg de volgende vragen: 
wat hadden wij beter kunnen doen? Zijn we er dichter door tot elkaar ge-
bracht? Het antwoord op deze vragen kan een hulpmiddel zijn om 
bepaalde dingen die minder goed gingen niet te herhalen. Dan kunt u 
als gezin plannen maken om de volgende activiteit nog beter te doen 
slagen. 

Hoewel het belangrijk is van tevoren plannen te maken voor gezinsactivi-
teiten, zijn er ook activiteiten waarvoor dit niet nodig is. We kunnen ook 
spontaan samen iets doen, zomaar als de tijd er geschikt voor is of als het 
gezin er gereed voor is. 

• Wanneer kunt u ongeplande activiteiten ondernemen? 

• Wat kunt u doen om een gelukkige en plezierige sfeer in huis te hebben? 
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De activiteiten moeten aangepast worden aan de behoeften, interesses, 
en vaardigheden in het gezin 
Er is een grote verscheidenheid aan gezinsactiviteiten. Evenals geen twee 
gezinnen gelijk zijn, zijn ook de activiteiten die de leden van het gezin 
kiezen en graag doen niet hetzelfde. Om geschikt te zijn voor uw gezin, 
behoort een activiteit aan uw gezin te worden aangepast. 

• Wat bepaalt de activiteiten waar uw gezin van kan genieten? 

Een moeder vertelde eens hoe haar gezin een vakantie aan him behoeften 
aanpaste: 

'Na vier jaar studie zonder onderbreking begonnen mijn man en ik al 
maanden van tevoren plannen te maken voor zijn eerste betaalde vakan-
tie. Ik naaide ijverig gewatteerde dekens die ik aan een handwerkzaak 
verkocht totdat wij genoeg geld bij elkaar gespaard hadden om een tent 
te kopen. Wij bestudeerden stapels brochures en reserveerden de kam-
peerplaatsen. (...) 

'Drie maanden lang besteedden wij de helft van onze gezinsavonden aan 
het opstellen van een lijst van benodigdheden en het tekenen van kam-
peeractiviteiten zodat onze driejarige dochter Alicia zich met ons kon 
verheugen. Zij begon er al even hard als wij naar te verlangen en al gauw 
merkte ik dat zij onze éénjarige zoon probeerde duidelijk te maken wat 
kamperen was. (...) 

'Drie weken voor de vakantie werden wij gewekt door het huilen van een 
baby met waterpokken. Twee weken later, een week voor ons vertrek, 
werd ook Alicia ziek. Teleurgesteld probeerden wij haar uit te leggen dat 
je niet kunt kamperen als je waterpokken hebt. (...) Zij bleef aandringen: 
"Nee, papa, nog maar zes dagen! Je hebt het beloofd!" 

'Mijn man en ik zijn beiden van mening dat een belofte aan een kind iets 
heiligs is en op dat ogenblik kregen wij beiden hetzelfde idee. Zes dagen 
later zetten wij de kinderen in een denkbeeldige auto van zorgvuldig 
geplaatste keukenstoelen en reden we naar een denkbeeldig kampeerter-
rein, heel handig geplaatst midden in onze huiskamer. Door de meubels 
tegen de muur te plaatsen konden wij de touwen van de tent aan tafel-
en bankpoten vastbinden. Toen de tent er eenmaal stond, kropen wij 
er met zijn allen in en genoten we van ons lang verwachte kamperen -
binnen!' (Gayle E. Walker, 'The Camp-in', Ensign, juli 1976, blz. 63.) 

• Hoe paste dit gezin hun vakantie aan hun behoeften aan? 

In de Schriften staat: 'Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel 
zijn tijd.' Dat houdt ook 'een tijd om te lachen' in (Prediker 3:1, 4). Ons 
thuis behoort een plaats te zijn waar men dikwijls hoort lachen en waar 
dagelijks glimlachen worden uitgewisseld. Ongeacht de leeftijdsverschil-
len en de vaardigheden binnen het gezin, behoren wij middelen te vin-
den om ons te ontspannen en samen plezier te hebben. 
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Van veel noodzakelijke plichten in een gezin kan met kinderen een spelle-
tje gemaakt worden: bijvoorbeeld een tuin verzorgen, het huis schoon-
maken, de afwas doen. Als wij van werk een spelletje maken, blijven de 
kinderen enthousiast en geïnteresseerd. 

Als wij de activiteiten aan de behoeften, interesses, vaardigheden en 
omstandigheden van onze gezinsleden aanpassen, kan iedereen genieten 
van een evenwichtig leven waarin werk, rust en spel hun plaats hebben. 

Besluit 
Ons gezin behoort de belangrijkste plaats in te nemen. Een manier waar-
op wij de banden in het gezin kunnen versterken is door samen plannen 
te maken en plezier te hebben. Het leven is al ernstig genoeg, en om het 
juiste evenwicht te vinden, behoren wij tijd te nemen om samen te spelen 
en dingen te doen waaraan ieder lid van het gezin wat heeft. Als wij 
samen plezier hebben, leren wij op zinvollere wijze met elkaar omgaan, 
en kunnen wij elkaar doelmatiger in de beginselen van het evangelie 
onderrichten, zowel door ons voorbeeld als door onze woorden. 

Ons gezin kan voor eeuwig samen zijn. Als wij niet voldoende tijd met 
ons gezin doorbrengen, moeten we nu beginnen om gezamenlijk dingen 
te doen waardoor wij een eeuwig gezin kunnen worden. 

• Vertel hoe belangrijk u het vindt om met het hele gezin plezier te 
hebben. 

Opdracht 
Organiseer een leuke activiteit tijdens de gezinsavond. Maak voor iedere 
maand een kalender en een lijst met activiteiten. Geniet dan echt van de 
gezamenlijke activiteiten. 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Vraag twee zusters om aan de klas iets te vertellen over een fijne 
belevenis in hun gezin die zij zich kunnen herinneren. 

2. Bereid u erop voor om uit eigen ervaring iets over het belang van 
plezier in het gezin te zeggen. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 

230 



DE ZORG 
VOOR ONS HUIS 

Het is het doel van deze les om ons aan te moedigen de raad van de 
profeet op te volgen en zowel onze materiële als geestelijke omgeving 
te verbeteren. 

Wij behoren ons huis netjes te houden 
Een zuster die pas was teruggekeerd van een bezoek aan Nederland 
vertelde: 

Toen wij in Nederland waren viel het ons op dat de huizen in dat kleine 
land allemaal hun eigen persoonlijkheid hebben. De vensterbanken van 
die huizen van rode bakstenen met rode pannendaken staan altijd vol 
bloempotten, meestal met geraniums. De ramen zijn groot en er hangen 
bijna nooit jaloezieën of luiken voor. De glimmende ramen voegen het 
hunne toe aan de persoonlijkheid van het huis. Veel huizen hebben een 
naam. Boven de deur kunt u namen vinden als: Zonnehoek, Zonnestraal, 
Wijde Blik, Landzicht (...). Warmte, zonneschijn en gezelligheid, tezamen 
met vrede, rust en tevredenheid! DAT ZIJN DE DINGEN DIE VAN EEN 
HUIS EEN THUIS MAKEN!' (Daryl V. Hoole, The Art ofHomemaking 
[1967], blz. 117-118.) 

• Wat denkt u als u een huis ziet dat schoon en netjes is? 

• Hoe toont u door uw huis en tuin schoon en netjes te houden dank-
baarheid ten opzichte van uw hemelse Vader? 

Schone ramen, vrolijke bloempotten, hangplanten en potten in de 
vensterbank geven blijk van iemands persoonlijkheid. Goed verzorgde 
tuinen, hekken en schuren zijn een indicatie dat wij onze verantwoor-
delijkheid aanvaarden om voor onze omgeving te zorgen. 

De Heer gaf de mens instructies in de hof van Eden om 'dien te bouwen, 
en dien te bewaren' (Mozes 3:15). De Heer vereist dat van ons tegen-
woordig ook. Van ons wordt verwacht dat wij de plaats die wij op deze 
aarde bewonen, verzorgen en verfraaien. 

Of wij huiseigenaar zijn of huurder, wij behoren ons verantwoordelijk te 
voelen om ons huis schoon, netjes en aantrekkelijk te houden. Wij beho-
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ren ook voor onze dieren te zorgen door hun hokken goed te verzorgen, 
en de schuren en het erf schoon en netjes te houden. 

'Het verhaal doet de ronde dat president Brigham Young weigerde terug 
te gaan naar mensen in bepaalde plaatsen om tot ze te prediken, nadat 
hij ze had aangespoord zich goed te kleden en hun gebouwen schoon te 
maken. Hij heeft toen iets gezegd als: "U hebt niet naar mij geluisterd 
toen ik u vroeg uw gebouwen in orde te maken. Dezelfde deuren hangen 
nog scheef; dezelfde schuren zijn nog ongeschilderd; dezelfde schuttin-
gen zijn nog kapot."' (Spencer W. Kimball, Conference Report april 1975, 
blz. 5; of Ensign, mei 1976, blz. 5.) 

President Kimball herinnerde de leden van de kerk vaak aan de nood-
zaak om hun huis schoon te maken, te repareren en te verfraaien. 
'Wij vragen u uw huis schoon te maken. (.. .) Wij dringen er bij eenieder 
van u op aan het bezit dat in uw handen is te verzorgen en zo mooi 
mogelijk te maken.' (Conference Report, oktober 1974, blz. 4-5 ; of 
Ensign, november 1974, blz. 4.) 'Wat uw omstandigheden ook zijn, laat 
uw huis en omgeving ordelijkheid, schoonheid en geluk uitstralen.' 
(Conference Report, april 1976, blz. 171; of Ensign, mei 1976, blz. 125.) 

Ook president David O. McKay heeft ons aangeraden ons huis aantrek-
kelijk te maken en meer activiteiten thuis te organiseren. (Gospel Ideals 
[1953], blz. 485-486.) Onze kinderen zullen graag hun vrienden en vrien-
dinnen mee naar huis nemen als het thuis warm, vriendelijk en gezellig is. 

• Welke voordelen zijn er verbonden aan het schoonmaken, en netjes 
houden van onze omgeving? 

Als ons huis netjes en schoon is, neemt het toe in waarde, veiligheid en 
schoonheid. 

Wij behoren als gezin ons huis te verbeteren 
• Lees LV 132:8. Waarom is orde thuis belangrijk? 

In de hemel is orde absoluut noodzakelijk; als het niet zo was, zou er 
chaos heersen. Orde is even noodzakelijk bij ons thuis. President Kimball 
heeft gezegd: 'Maak goede plannen en voer ze op ordelijke en systemati-
sche wijze uit.' (Conference Report, april 1976, blz. 171; of Ensign, mei 
1976, blz. 125.) 

• Laat de visuele hulpmiddelen 27-a en 27-b zien: 'Kinderen helpen met 
huishoudelijke karweitjes' en 'Samen aan de verfraaiing van het huis 
werken'. 

Toen broeder en zuster Fox een oud huis in Portsmouth (New Hampshire) 
kochten, moest het nodig opgeknapt worden. 'Wagens vol oude rommel 
werden uit het huis gehaald. Het schoonmaken en verven werd een 
gezinsproject, en Heidi (17), Erin (16), Nathan (14) en Paige (11) werkten 
eraan mee. (...) 
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'Broeder Fox vertelde dat niet alle muren en deuren precies recht waren 
en dat er nogal wat tocht in de kamers was. (. . .) 

"'Het was griezelig/' onderbrak Paige hem, "maar nu vinden we het 
prachtig." (.. .) 

'"Nu is het een mormoons huis", vulde Erin aan.' ('A Romance between 
Home, Family', Church News, 19 augustus 1978, blz. 5.) 

• Waarom waren de ouders en de kinderen zo enthousiast en blij met 
hun huis? Waarom moet uw huis een voorbeeld zijn voor de buren? 

Wij moeten ons huis schoon en aantrekkelijk houden. Maar we moeten er 
niet buitensporig veel aandacht aan besteden. Ouderling Joseph B. Wirth-
lin heeft ons gewaarschuwd tegen 'overdreven veel aandacht besteden 
aan het verkrijgen van materiële bezittingen.' Hij waarschuwde: 'En zelfs 
als we gezegend genoeg zijn om ons (...) luxe te veroorloven, kunnen 
we op die manier onze middelen verkeerd besteden - middelen die 
beter gebruikt kunnen worden voor de opbouw van het koninkrijk van 
God of voor het voeden en kleden van onze behoeftige broeders en zusters. 
[Zie 2 Nephi 9:51]' (De Ster, januari 1991, blz. 61.) 

Wij hoeven geen dure meubels te kopen om ons huis te verbeteren. Wij 
kunnen dikwijls iets nuttigs maken van oude of afgedankte spullen. 
Door samen te werken kunnen wij oudere meubels die wij in een tweede-
hands winkel of op een veiling hebben gekocht weer repareren en als 
nieuw maken. Wij kunnen muren, plafonds en deuren verven, gordijnen 
en spreien naaien, kussens maken en kleedjes weven. 

Aan de hand van drie eenvoudige stappen kunnen we veel met ons gezin 
bereiken. Ten eerste moeten wij als gezin eens rondkijken om te zien 
wat er gerepareerd, schoongemaakt, geverfd of gereorganiseerd moet 
worden. 

Vervolgens moeten wij met het gezin plannen maken om het werk uit te 
voeren. Het is belangrijk dat we slechts aan één ding tegelijk werken. 
Dan moeten wij het nodige materiaal en gereedschap aanschaffen dat we 
nodig hebben om het werk te kunnen verrichten. Wij moeten de leden 
van het gezin erbij betrekken door ze het werk te laten doen waartoe zij 
in staat zijn. 

Ten slotte moeten wij het werk gezamenlijk doen. Ieder lid van het gezin 
moet trots en tevreden zijn dat hij of zij mee heeft kunnen helpen om de 
taak te voltooien. Op deze wijze kan ieder project een gezellige en dank-
bare ervaring voor het hele gezin worden. Er kan veel bereikt worden als 
gezinsleden samen organiseren en werken. 

• Wat voor projecten ter verbetering of verfraaiing kunt u als gezin aan-
pakken die weinig of niets kosten? 
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Wij moeten thuis spiritualiteit ontwikkelen 

• Laat visueel hulpmiddel 27-c zien: 'Tempels zijn schoon en mooi'. 

• Wat valt u het meest op aan het uiterlijk van een tempel? Waarom 
worden de tempels zo schoon en zo mooi gehouden? 

Het thuis gezellig maken 
In de Leer en Verbonden lezen wij dat als er iets onreins in het huis des 
Heren wordt toegelaten, de heerlijkheid van de Heer er niet zal vertoe-
ven; zijn tegenwoordigheid zal niet in onreine tempels zijn. (Zie LV 94:9; 
97:15-17.) Omdat wij willen dat de Geest van de Heer in zijn heilige tem-
pels vertoeft, houden wij ze schoon en mooi en moedigen wij iedereen 
die naar binnen gaat aan om de gedragsnormen na te leven. Wij hebben 
de Geest van de Heer ook thuis nodig. Daarom behoren wij de verma-
ning van de kerkleiders op te volgen en onze woonomgeving schoon te 
maken en op te ruimen, en de binnenkant en de buitenkant van ons huis 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Een aangename en ordelijke omgeving kan veel aan onze levensvreugde 
bijdragen. 'Een zuster heeft over een moeilijke periode in haar leven 
verteld, toen ze haar vrienden en familieleden kwijtraakte omdat zij lid 
van de kerk werd. Zij zei: 'Ik was gedwongen een kleine flat te huren. 
Toen ik naar het vuil en de wanorde keek, zonk de moed mij in de schoe-
nen. Plotseling hoorde ik een innerlijke stem: "Het huis des Heren is een 
huis van orde." Ik hield op mijzelf te beklagen, stroopte mijn mouwen 
op en werkte stug door totdat mijn flatje schoon en opgeruimd was. (...) 
Er was een andere geest in het huis gekomen.' (Relief Society Course of 
Study 1978-1979; blz. 69.) 

Planten, bloemen, en muziek brengen schoonheid in ons huis. Eenieder 
van ons heeft bepaalde talenten, of kan die ontwikkelen, zoals borduren, 
gewatteerde dekens maken, weven, schilderen, tekenen, bloemschikken, 
planten verzorgen enzovoorts. Met deze vaardigheden kunnen wij 
schoonheid in onze omgeving creëren. Wij kunnen het ruwe verzachten 
en het doffe doen glanzen. Als huismoeder hebben wij van God een bij-
zondere taak gekregen. 

• Wat voor eenvoudige dingen kunt u doen om uw huis gezelliger en 
geestelijker te maken? Hoe voelt u zich als u uw huis of tuin schoon-
maakt, ordent, verbetert, of er iets moois aan toevoegt? 

Een geestelijke sfeer in huis scheppen 
Behalve het verbeteren en verfraaien van ons huis, moeten wij doen wat 
wij kunnen om een vredige, rustige sfeer in huis te hebben. Ouderling 
Boyd K. Packer heeft gezegd: 

'U kunt veel doen om thuis een sfeer van vrede, gezelligheid, eerbied, 
rust en veiligheid te scheppen. Daar hebt u niet veel middelen voor nodig. 
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Of u kunt iets maken dat hoekig en koud is (...) en kunstmatig. Op dui-
zend verschillende manieren kunnen uw kinderen beïnvloed worden 
door de keuzen die u doet. U kunt de toon zetten. Deze kan rustig en vre-
dig zijn, zodat rust en kracht kunnen groeien, of hard en luid, waardoor 
de spanning waarin de kleine kinderen opgroeien nog groter wordt, tot-
dat de spanning te groot wordt en er iets knapt.' (Eternal Marriage, BYU 
Speeches of the Year [14 april 1970], blz. 8.) 

Wij kunnen de geestelijke sfeer in ons huis verbeteren als wij de beginse-
len van het evangelie van Jezus Christus toepassen. De kerkleiders heb-
ben ons dikwijls herinnerd aan manieren om spiritualiteit in ons gezin te 
brengen: 

Bid 's morgens en 's avonds met het gehele gezin 
Houd de sabbatdag heilig 
Ga geregeld samen naar de kerk 
Vast iedere maand met een doel 
Bestudeer gezamenlijk de Schriften 
Betaal een volledige tiende 
Houd gezinsavond 
Heb elkaar lief en dien elkaar op een onzelfzuchtige wijze 

• Hoe kan de geestelijke sfeer thuis verbeteren als u de beginselen van 
het evangelie naleeft? 

Als wij volgens de leringen van de Heiland leven, kan de Heilige Geest 
bij ons zijn en zal er thuis een vriendelijke, aangename en aantrekkelijke 
sfeer heersen. 

Besluit 
De leiders van de kerk hebben ons instructies van de Heer gegeven dat 
wij ons huis en onze tuin moeten organiseren, schoonmaken, verven, 
opknappen en verfraaien. Als wij als gezin aan de verfraaiing van onze 
omgeving werken, leren wij vaardigheden en gewoonten waar we ons 
hele leven iets aan hebben. Als wij tijd en energie besteden aan het verbe-
teren van onze woning en tuin, zullen wij ze meer op prijs stellen. 

In de Schriften staat dat de Geest van de Heer niet in wanorde en onrein-
heid kan vertoeven. Als wij ervoor zorgen dat ons huis opgewekt, schoon 
en uitnodigend is, willen onze dierbaren daar graag vertoeven. Als wij in 
overeenstemming met de beginselen van het evangelie leven, zal de 
Geest van de Heer ons vrede en rust brengen. 

Opdracht 
Loop tijdens de gezinsavond eens met uw gezin door het huis en de tuin 
om te zien wat er schoongemaakt, opgeruimd, weggegooid, geverfd of 
gerepareerd moet worden. Volg de instructies in deze les om deze maand 
minstens een van deze taken volbrengen. Moedig de kinderen aan een la 
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schoon te maken, een kast op te ruimen, een kamer te stofzuigen of 
schoon te maken. Zeg dat u trots op ze bent en hun bijdrage op prijs stelt. 
Neem u voor de spiritualiteit thuis te vergroten door geregeld de begin-
selen van het evangelie in uw gezinsleven toe te passen. 

Aanvullende Schriftuur 

• LV 109:8 (organiseer, vervaardig en vestig een huis van God) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Lees les 20, 'Het goed besturen van een huisgezin' en les 31, 'Thuis een 
harmonieuze sfeer scheppen', in De vrouw in de kerk A. 

2. Wees voorbereid om de zusters te helpen bij het identificeren van 
zaken die in of rond hun huis schoongemaakt of gerepareerd moeten 
worden. 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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ONZE ONTWIKKELING 
ALS PERSOON EN GEZIN 



WERKZAAM ZIJN 
IN DE KERK 

Het is het doel van deze les om ons voor te bereiden een roeping in de 
kerk te aanvaarden. 

Gelegenheden voor dienstbetoon in de kerk van de Heer 
Door middel van zijn profeten heeft de Heer zijn kinderen geboden 
elkaar te dienen. (Zie Psalmen 100:2; Mosiah 2:18.) Door roepingen wor-
den wij in de gelegenheid gesteld om elkaar te dienen. President Hugh 
B. Brown heeft uitgelegd wat voor invloed wij kunnen hebben als we 
gewillig in de kerk werkzaam zijn: 

Toen ik als militair coördinator in Londen was, stuurde ik het volgende 
telegram naar de legerpredikant van een groot kamp bij Liverpool: 
"Morgenochtend om tien uur ben ik in uw kamp. Wilt u alle mormoonse 
jongens in uw kamp op de hoogte stellen dat er een bijeenkomst wordt 
gehouden?" 

Toen ik de volgende ochtend aankwam, waren er 75 jongemannen. 

'Uit de groep stapte een man naar voren die, na mij de hand gedrukt te 
hebben, zei: "Ik ben degene aan wie u dat telegram gestuurd hebt. 
Ik ben de legerpredikant. Uw telegram is pas vanmorgen aangekomen 
[dat was zondagmorgen]. Na ontvangst heb ik een onderzoek ingesteld, 
een zorgvuldig onderzoek, en ik heb ontdekt dat er 76 mormoonse jon-
gens in dit kamp zijn. Er zijn 75 jongens hier en één ligt in het ziekenhuis. 

'"Kunt u mij vertellen hoe u dat doet, mijnheer Brown", zei hij. "Ik heb 
zeshonderd man van mijn kerk in dit kamp en zelfs als ik ze zes maan-
den van tevoren zou waarschuwen, zou ik nog zo'n record niet halen." 

' "Nou," zei ik, "als u onze bijeenkomst bijwoont, zullen wij u laten zien 
wat wij doen." Hij ging met mij mee de barak in en voor ons zaten 
de 75 jongemannen. Ik had de dominee uitgenodigd naast mij te komen 
zitten. (...) 

Ik zei: "Wie van jullie is op zending geweest?" Zeker vijftig procent stak 
hun hand op. Ik wees er zes aan en zei: "Kunnen jullie naar voren komen 
en het avondmaal bedienen?" Ik wees naar nog zes anderen en zei: 
"Kunnen jullie naar voren komen en een toespraak houden?" Ik keek 
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naar mijn vriend, de predikant, en zijn gezicht was een en al verbazing. 
Zoiets had hij nog nooit gezien. (.. .) 

'Ik vroeg: "Wie kan er dirigeren?" De meesten staken hun hand op. 
Ik koos er een uit. "Wie kan dit draagbare orgel bespelen?" En opnieuw 
werd er een heel stel handen opgestoken, en een van hen werd uitge-
kozen. (...) 

'Wij gingen verder met de bijeenkomst en deze jongemannen spraken, en 
zij spraken met macht en overtuiging. (.. .) Toen allen gesproken hadden, 
zei ik: "Nou jongens, we zullen er een eind aan moeten maken." ( . . .) 

'Zij zeiden: (. . .) "Laten wij een getuigenisdienst houden." (.. .) 

'Ik wendde mij tot mijn vriend, de predikant, en zei: "Ik weet dat u dit 
niet gewend bent. Wij hebben nu al twee uur vergaderd en ik verwacht 
dat wij nog wel twee uur zullen doorgaan. Wij nemen het u niet kwalijk 
als u liever weggaat." 

'Hij legde zijn hand op mijn knie en zei: "Alstublieft, mijnheer, mag 
ik blijven?" Uiteraard moedigde ik hem aan te blijven, en toen ge-
tuigden deze jongemannen twee uur lang van de waarheid van het 
evangelie. (.. .) 

'Uiteindelijk kwam er een eind aan. De bijeenkomst werd gesloten en 
deze predikant wendde zich tot mij en zei: "Mijnheer Brown, ik ben al 
21 jaar predikant, maar dit was de prachtigste geestelijke ervaring in mijn 
leven." En opnieuw vroeg hij: "Hoe doet u het? Hoe wist u welke jon-
gens u moest aanwijzen?" 

'Ik antwoordde: "Het maakte helemaal niet uit, wie ik aanwees. Zij 
waren allemaal voorbereid."' (An Eternal Quest - Freedom of the Mind, 
BYU Speeches of the Year [13 mei 1960], blz. 14-17.) 

• Wat viel de predikant in onze kerk op dat anders was? Waartoe waren 
de jongemannen bereid? Hoe hadden zij zich voorbereid? 

• Waarom is het belangrijk dat wij ons op werkzaamheden in de kerk 
voorbereiden? 

'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft 
geen beroepsgeestelijkheid, zoals in andere kerken gebruikelijk is. ( . . .) 
Alle leden van de kerk kunnen geroepen worden om werkzaam te zijn in 
de kerk.' (Boyd K. Packer, Conference Report, april 1966, blz. 146; of 
Improvement Era, juni 1966, blz. 551.) 

Als er gemeenten, wijken en ringen georganiseerd worden, worden de 
leden van de kerk geroepen om in allerlei posities werkzaam te zijn. 

Hoe wij voor taken in de kerk geroepen worden 
Onze kerkleiders hebben de verantwoordelijkheid om leden voor func-
ties in de kerk te roepen. Zij weten wat voor eisen er aan iedere functie 
gesteld worden en aan welke vereisten de leden moeten voldoen om ze 
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te kunnen vervullen. Met die informatie bestuderen de leiders met een 
gebed in het hart de lijst met mensen die in aanmerking zouden kunnen 
komen. Ze vragen en ontvangen inspiratie en leiding van de Heer als ze 
een beslissing nemen. 

Toen hij raadgever in het Eerste Presidium was, zei president Gordon B. 
Hinckley: 'De kerk huldigt het beginsel van rouleren van verantwoor-
delijkheid. Aan elke roeping is een ontheffing verbonden, die na een wel-
gedane taak verwacht en geaccepteerd dient te worden.' (Conference 
Report, april 1984, blz. 3; of Ensign, mei 1984, blz. 4.) 

Over zijn eigen roeping om te dienen heeft president Hinckley gezegd: 

'Wij [de apostelen] dienen omdat Hij het toelaat, wetende dat Hij ons 
makkelijk op elke gewenste tijd uit onze positie verwijderen kan. Wij zijn 
Hem rekenschap verschuldigd en zullen ons moeten verantwoorden 
voor Hem wanneer wij daartoe worden opgeroepen. Ik hoop dat niet zal 
blijken dat wij tekortgeschoten zijn. Ik hoop dat ik, wanneer de tijd daar-
voor gekomen is, voor mijn geliefde Heiland zal kunnen staan om 
rekenschap af te leggen van mijn rentmeesterschap, en dat ik dat zonder 
schaamte zal kunnen doen, zonder verontschuldiging of excuus. Ik heb 
geprobeerd in overeenstemming met die gedachte te leven. Ik weet dat 
ik geen volmaakt man ben, dat ik veel zwakheden heb. Maar ik kan 
zeggen dat ik geprobeerd heb te doen wat de Heer wilde dat ik deed als 
zijn dienstknecht van mijn geliefde president, onze profeet, ziener 
en openbaarder.' (De Ster, januari 1991, blz. 52.) 

• Wat kunnen we van het getuigenis van president Hinckley over zijn 
roeping ten aanzien van onze eigen roeping leren? 

Als wij gekozen zijn voor een roeping, worden wij door onze priester-
schapsleiders uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud. Hij zal dan 
de verantwoordelijkheid van onze nieuwe roeping bespreken en vragen 
stellen over onze persoonlijke en gezinsomstandigheden om ons te hel-
pen beslissen of wij kunnen voldoen aan de eisen van die roeping wat 
betreft tijd, voorbereiding, het bijwonen van vergaderingen, vervoer 
enzovoorts. Wij moeten weten aan wie wij verslag uit moeten brengen 
en van wie wij hulp kunnen verwachten. Soms wordt het gezin gevraagd 
of zij de geroepen persoon steun kunnen verlenen. 

Broeder Loren C. Dunn heeft het volgende over de aard van een roeping 
in de kerk gezegd: 'Een roeping in de kerk is zowel een persoonlijke 
als een heilige zaak, en iedereen heeft het recht om te weten dat hij of zij 
geroepen is om die bepaalde taak in Gods naam te vervullen. Iedereen 
in deze kerk heeft het recht te weten dat hij door God is geroepen. Als hij 
die verzekering niet heeft, dan moet hij serieus en met een gebed in 
het hart over zijn roeping nadenken, zodat hij kan ontvangen waar hij 
recht op heeft.' (Conference Report, april 1972, blz. 20; of Ensign, juli 1972, 
blz. 44.) 
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• Hoe kunt u zeker weten dat u door de Heer voor uw taken in de kerk 
bent geroepen? 

Hoe kunnen wij hulp krijgen bij het vervullen van onze roeping? 
Hoewel wij misschien wel beseffen dat wij door inspiratie geroepen zijn, 
voelen wij ons soms toch onbekwaam en bevreesd. In de Schriften 
staat dat Mozes, Jeremia, Henoch en anderen die door de Heer waren 
geroepen, ook gevoelens van onbekwaamheid hadden. (Zie Exodus 4:10; 
Jeremia 1:6; Mozes 6:31.) 

Ouderling Richard G. Scott heeft het volgende gezegd over de manier 
waarop hij zijn ongerustheid overwon toen hij als algemeen autoriteit 
werd geroepen: 

'Ondanks mijn gevoelens van persoonlijke ontoereikendheid voel ik ge-
moedsrust. Want de Heer heeft gezegd: "En als de mensen tot Mij komen, 
zal ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de mensen zwakheid, opdat zij 
nederig mogen zijn; en mijn genade is voldoende voor allen, die zich 
voor Mij vernederen; want indien zij zich voor Mij vernederen, en geloof 
in Mij hebben, zal Ik zwakke dingen sterk voor hen doen worden" 
(Ether 12:27). (...) 

'Ik ken de werkelijkheid van de influisteringen van de Heilige Geest. 
In tijden van dringende nood, na overpeinzing en gebed om bevestiging 
van een gekozen handelwijze, hebben die influisteringen het troostende 
gevoel gegeven dat het goed was.' (Conference Report, april 1977, 
blz. 104; of Ensign, mei 1977, blz. 70.) 

• Zet het volgende citaat op een poster of op het bord: Door te dienen, 
leren wij dienen. (Spencer W. Kimball, 'Small Acts of Service', Ensign, 
december 1974, blz. 2.) 

Over onze gevoelens van onbekwaamheid bij het vervullen van onze 
taken heeft president Spencer W. Kimball gezegd: 'Door te dienen, leren 
wij dienen, is mijn ervaring. (...) Het is belangrijk dat wij buiten onszelf 
treden en oprecht geïnteresseerd zijn in degenen die God ons als deel 
van onze roeping heeft toevertrouwd.' (Ensign, december 1974, blz. 2-3.) 

• Hoe kunnen wij volgens president Kimball leren dienen? Wat raadde 
hij ons aan om onze gevoelens van onbekwaamheid te overwinnen? 

• Laat visueel hulpmiddel 28-a zien: 'Door een roeping krijgen we de 
kans om onze talenten te ontwikkelen en anderen te dienen'. 

Wij zullen zelfvertrouwen ontwikkelen als wij beseffen dat de Heer onze 
bekwaamheden, talenten en mogelijkheden kent, en dat Hij ons in het 
licht van die kennis heeft gekozen om een roeping te vervullen. 

De bisschop of de gemeente-, districts- of ringpresident geeft ons meestal 
een zegen om ons te helpen bij het vervullen van onze nieuwe roeping. 
Dit wordt 'aanstellen' genoemd. Als wij geroepen worden om in de kerk 
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te dienen, hoeven we dat niet alleen te doen. Wij kunnen kracht, macht 
en hulp ontvangen van de Heer. Hij heeft gezegd dat wij zijn Geest bij 
ons kunnen hebben 'door het gebed des geloofs' (LV 42:14). Ons wordt 
ook beloofd dat als we volgens de gedragsnormen leven, wij 'van 
omhoog worden onderwezen (...) en (. . .) met macht worden begiftigd' 
(LV 43:16). 

Toen ouderling L. Tom Perry als lid van het Quorum der Twaalf werd 
geroepen, zei hij: 'Als we dicht bij het evangelie leven, is de Heer altijd 
aanwezig. Ik heb bewezen dat het waar is. Als ik studeer en voorbereid 
ben, bekrachtigt de Heer altijd de richting die ik moet inslaan.' ('News 
of the Church', Ensign, mei 1974, blz. 121.) 

• Waarom is het belangrijk om de Geest van de Heer bij ons te hebben 
als we onze roeping vervullen? 

De leiders en functionarissen van de gemeenten, wijken, districten en 
ringen zijn ook geroepen om ons te helpen bij het vervullen van onze 
roeping. Wij behoren hun hulp te vragen en naar hun raad te luisteren. 
Wij behoren de bijeenkomsten bij te wonen waar zij ons opleiden, 
onderrichten en inspireren. 

• Welke leiders hebben u geholpen? 

Naast de Schriften hebben we lesboeken en handboeken van de kerk als 
hulpmiddel bij onze roeping. De kerk publiceert ook de toespraken van 
de profeet en andere algemene autoriteiten tijdens de algemene confe-
rentie. Deze toespraken worden in de tijdschriften van kerk opgenomen. 
In veel gebieden zijn deze toespraken ook verkrijgbaar op het Internet. 
Wij behoren het onderricht en de raad in deze geïnspireerde boodschap-
pen van onze leiders op te volgen. 

• Hoe kunt u vertrouwen in uw roeping krijgen als u de raad van de 
algemene autoriteiten opvolgt en het goedgekeurde materiaal van de 
kerk gebruikt? 

Onze persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze roeping 
Als wij verantwoordelijkheid in de kerk van de Heer aanvaarden, wor-
den wij zijn rentmeester. Dit betekent eenvoudigweg dat Hij ons heeft 
opgedragen bepaalde taken op ons te nemen en dat wij daarin zijn verte-
genwoordiger worden. Het betekent ook dat wij verantwoording aan de 
Heer moeten afleggen voor het vertrouwen dat Hij ons heeft geschonken. 
Wij ontvangen een rentmeesterschap over datgene waarvoor wij zijn 
geroepen. 

• Lees LV 72:3-4. Wie moeten aan de Heer verslag uitbrengen over hun 
rentmeesterschap? Wat belooft de Heer de mensen die getrouw zijn in 
hun rentmeesterschap of roeping? 

• Lees LV 107:99-100. Waarom is iedere roeping in de kerk belangrijk? 
Waarom moet u uw uiterste best doen als u in de kerk werkzaam bent? 
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Besluit 
Zuster Belle S. Spafford, een voormalig algemeen presidente van de zus-
tershulpvereniging heeft gezegd: 'De oproep van de Heer, "Volg Mij", is 
in deze tijd nog evengoed van toepassing als vroeger aan zijn discipelen. 
(...) Zijn werk moet voortgaan. De vooruitgang ervan is afhankelijk 
van onze inzet. Omdat Hij onze inzet nodig heeft, is Hij verdraagzaam 
ten opzichte van onze zwakheden. Eenieder van ons wordt voor een 
bepaalde taak geroepen vanwege de kracht die wij bezitten. Het is onze 
verantwoordelijkheid aan zijn oproep gehoor te geven, en in zijn dienst 
vooruitgang te maken.' (Women in Today's World [1971], blz. 67.) 

Wij krijgen veel kansen om de Heer in zijn kerk te dienen, en wij behoren 
ons geïnspireerde rentmeesterschap te vervullen zoals de Heer dat van 
ons verwacht. 

Opdracht 
Vergeet niet dat het een voorrecht is om de Heer te dienen. Onthoud dat 
de Heer zijn leiders inspireert om ons voor werkzaamheden in de kerk 
te roepen. Bij het vervullen van onze roeping hebben wij recht op hulp 
van de Heer, van onze leiders, uit de Schriften en uit de goedgekeurde 
lesboeken. Wij behoren ook bereid te zijn de volle verantwoordelijkheid 
van ons rentmeesterschap te aanvaarden. Noteer manieren waarop u 
door uw roeping in de kerk uw rentmeesterschap beter kunt vervullen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Psalmen 100:2 (dien de Heer met vreugde) 

• Johannes 15:16 (breng vruchten voort) 

• Hebreeën 5:4 (door God geroepen) 

• Mosiah 2:16-18 (als wij onze naasten dienen, dienen wij God) 

• LV 105:35-37 (de stem van de Geest maakt bekend wie er wordt 
gekozen) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 28, 'Dienstbetoon', in Evangeliebeginselen. 

2. Neem hoofdstuk 12, 'De organisatie van de kerk', in dit lesboek nog 
eens door. 

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

4. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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LEIDERSCHAP 
ONTWIKKELEN 

Het is het doel van deze les om betere leidsters en volgelingen te worden. 

De behoefte aan goede leiders en volgelingen 
President Spencer W. Kimball heeft het volgende verhaal verteld over de 
manier waarop leiders hun volgelingen kunnen beïnvloeden: 

'Vele jaren geleden was ik lid van het ringpresidium in de ring St. Joseph 
(Arizona). Op een sabbatdag bezocht ik de wijk Eden. Het was een klein 
gebouw en de meeste mensen zaten dicht bij ons. Wij zaten op een verho-
ging van 50 cm boven de grond. 

'Tijdens de dienst werd mijn aandacht getrokken door zeven kleine jon-
gens die op de eerste rij zaten. Ik vond het geweldig dat er op deze 
wijkconferentie zeven kleine jongens waren. Ik prentte dat beeld in mijn 
geheugen en vestigde mijn aandacht op andere dingen. Al snel richtte 
mijn aandacht zich weer op de zeven kleine jongens. 

'Ik vond het vreemd dat de zeven kereltjes hun rechterbeen over hun 
linkerbeen kruisten, en een ogenblik later allemaal tegelijk hun linker-
been over hun rechterbeen. Ik vond het ongewoon, maar lette er verder 
niet op. 

'Even later streken ze allemaal met hun rechterhand door hun haar, en 
daarna leunden alle zeven jongens voorover en steunden hun gezicht in 
hun handen, en toen kruisten ze hun benen weer allemaal tegelijk. 

'Ik vond het vreemd en verbaasde me erover toen ik probeerde te beden-
ken wat ik op de bijeenkomst zou zeggen. Plotseling ging mij een licht 
op. Die jongens deden mij na! 

'Die dag leerde ik de les van mijn leven - dat wij (...) inderdaad voor-
zichtig moeten zijn, omdat anderen ons gadeslaan en in ons hun 
voorbeeld zien.' (Conference Report, oktober 1974, blz. 112; of Ensign, 
november 1974, blz. 79.) 

Overal zoeken mensen naar iemand die zij kunnen volgen - naar 
iemand om ze te leiden. Een leider is iemand die voor anderen uitgaat 
om ze te leiden of om ze te laten zien hoe ze iets moeten doen. Leiders 
vertellen anderen niet alleen wat zij moeten doen en hoe zij het moeten 
doen, zij geven ook het voorbeeld. Leiders helpen anderen groeien. 
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• Laat visueel hulpmiddel 29-a zien: 'Een zuster die kookles geeft'. 

Wij verwachten van onze ouders, vrienden en leiders in de gemeenschap 
en de kerk dat zij ons richting en leiding geven. Wij luisteren naar hun 
woorden en letten op hun daden. Vaak vormen wij ons leven volgens 
de raad die zij ons geven, of doen wij wat wij hen zien doen. Leerkrach-
ten leiden ons door hun onderricht en wij leren naar hun aanwijzingen 
luisteren. 

• Stel de zusters de volgende vraag en zet hun antwoorden op het bord: 
Wat voor menselijke eigenschappen wilt u ontwikkelen? 

• Wat kunnen wij als volgelingen doen om onze leiders te helpen? 

• Hoe kunnen wij door de ontwikkeling van deze eigenschappen een 
goede leidster en een goede volgeling worden? 

Eenieder van ons is een leidster. Bijna iedereen zal ooit wel eens ergens, 
op een bepaalde manier een mens of een groep leiden. Ons leven beroert 
het leven van anderen en wij beïnvloeden hen, of dat onze bedoeling 
is of niet. Onze invloed, die anders is dan die van alle andere mensen, 
is ons leiderschap. 

Leiders hoeven niet altijd een bepaalde functie in een organisatie, zoals 
de kerk of de gemeenschap, te hebben. Kansen om leiding te geven zijn 
verschillend en komen in alle aspecten van ons leven voor: thuis aan 
familieleden en vrienden, in onze buurt en gemeenschap en in de kerk. 

• Hoe kunt u een leidster zijn in uw gezin? In uw gemeenschap? 

Omdat wij bijna allemaal op de een of andere manier leidsters zijn, is het 
belangrijk dat wij goede leidsters leren zijn. Door goed leiderschap kun-
nen wij onszelf verbeteren, anderen helpen en onze relatie met vrienden 
en familieleden versterken. Als leidster/leider van hun kinderen behoren 
ouders ernaar te streven hun kinderen zo goed mogelijk te leiden. Door 
goed leiderschap kunnen we in harmonie met onze familieleden, vrien-
den en naasten samenwerken. 

Daar de kerk in alle delen van de wereld georganiseerd is en het werk 
van de Heer zich blijft uitbreiden, zullen velen van ons geroepen worden 
om anderen te leiden. 

Ouderling Sterling W. Sill heeft nadruk gelegd op het belang van goed 
leiderschap toen hij zei: "Een soldaat kan harder vechten, een verkoper 
kan meer verkopen, een kind kan beter huiswerk maken en een zende-
ling kan meer mensen tot bekering brengen als hij onder leiding werkt 
van iemand die weet hoe hij moet onderwijzen, inspireren, opleiden, 
toezicht houden, liefhebben, motiveren en de andere belangrijke dingen 
doen die [goede leiders doen].' ('The Problem is Always the Same', 
Ensign, maart 1973, blz. 34.) 
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Wij kunnen leiding leren geven als wij eraan willen werken. Door middel 
van onze werkzaamheden in de kerk behoren we ons op de beginselen 
van goed leiderschap voor te bereiden. 

Jezus is de volmaakte leider 

• Laat visueel hulpmiddel 29-b zien: 'Jezus Christus en de apostelen'. 

Jezus Christus was de volmaakte leider omdat Hij op volmaakte wijze 
de wil van zijn Vader leerde. Om waarlijk goede leidsters te worden, 
moeten wij de vermaning van de Heiland gehoorzamen: 'Kom (...), 
volg Mij' (Marcus 10:21). Dit houdt in dat wij moeten doen wat de Hei-
land deed en zijn voorbeeld moeten volgen. Hieronder staat een aantal 
kenmerken van leiderschap die we van de Heiland kunnen leren: 

Jezus bereidde Zich voor. Hij vastte, bad, studeerde, en streefde er altijd 
naar de wil van zijn Vader te leren kennen. Wij worden aangemoedigd 
om ook te studeren en ons voor te bereiden. (Zie LV 88:118-119.) 
Als wij vasten, bidden en studeren, kunnen wij de wil van onze hemelse 
Vader leren kennen en onze vaardigheid vergroten om anderen te 
dienen, zoals Hij van ons verwacht. 

Jezus had de mensen die Hij leidde lief. Liefde is waarschijnlijk de belangrijk-
ste eigenschap die leiders kunnen hebben, want daaruit blijkt dat ze 
oprecht geven om de mensen die ze leiden. Als ze hen liefhebben, willen 
ze bijdragen aan de verbetering van hun leven; ze stellen belang in hun 
behoeften en willen hen hun doel helpen bereiken. Als lid van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben wij allen 
hetzelfde doel - terugkeren bij onze hemelse Vader in het celestiale 
koninkrijk. Te allen tijde en op alle manieren kunnen wij slechts door 
middel van liefde anderen dit doel helpen bereiken. Liefde is een mach-
tige drijfveer. Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: 'Leiderschap 
is liefde in actie.' (A More Excellent Way [1967], blz. 44.) Wij mogen de vol-
gende vermaning van de Heiland niet vergeten: 'Een nieuw gebod geef 
Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb' (Johannes 13:34). 

• Waarom is liefde doeltreffender dan dwang als wij met anderen 
samenwerken? 

• Hoe kunnen wij door liefde ons leiderschap verbeteren, vooral in ons 
gezin? 

Jezus leerde zijn discipelen het doel van zijn werk. Hij zorgde ervoor dat ze 
hun aandeel in zijn werk begrepen en inzicht kregen in hun belangrijke 
taken. Wij moeten ervoor zorgen dat de mensen die wij leiden, inzicht 
krijgen in het doel van ons werk en in de rol die zij daarin kunnen spelen. 

• Hoe kunnen kinderen de leiding van hun ouders volgen als ze 
begrijpen wat hun doel in het gezin is? 

Jezus baseerde zijn leiderschap op keuzevrijheid. Hij dwong zijn discipelen 
niet Hem te volgen. Hij nodigde ze uit tot Hem te komen. 
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Keuzevrijheid is een belangrijk beginsel van het evangelie van Jezus 
Christus. Als wij iemand proberen te dwingen, gebruiken wij Satans 
methode. Als wij op christelijke wijze willen leiden, moeten wij anderen 
de vrijheid geven om te kiezen. Jezus was erg eerlijk in de beschrijving 
van zijn verwachtingen. Als wij leiding geven, moeten wij ook anderen 
laten weten wat wij van hen verwachten en wat zij van ons kunnen ver-
wachten. Als wij ze opdrachten geven, moeten wij nauwkeurig beschrij-
ven wat hun taak is, hoeveel tijd ermee gemoeid is, welke vergaderingen 
bijgewoond moeten worden, en wat voor doel zij moeten bereiken. 
Vervolgens moeten wij hun beslissingen in de uitvoering van deze taak 
respecteren. 

• Waarom is het belangrijk dat mensen weten wat er van hen wordt ver-
wacht voordat zij een taak aanvaarden? Waarom kunnen kinderen hun 
taken thuis beter uitvoeren als wij ze duidelijke instructies geven? 

Jezus gaf zijn discipelen taken die zinvol en een uitdaging waren. Taken die zin-
vol en waardevol zijn, geven ons het gevoel dat wij nodig zijn. Mensen 
opdrachten geven om hen alleen maar bezig te houden, levert over het 
algemeen geen goede resultaten op. Als leider moeten wij onze volgelin-
gen laten voelen dat hun werkzaamheden nuttig zijn. Als wij leiding 
geven, mogen wij geen misbruik van andermans tijd maken door taken 
uit te delen die niet echt noodzakelijk zijn. Iedereen moet echter erkennen 
dat er soms nodige, maar vervelende taken vervuld moeten worden. 
Wij moeten bereid zijn ook dergelijke taken te aanvaarden, naast de taken 
die gemakkelijker lijken of die erkenning en eer van anderen met zich 
meebrengen. 

Jezus toonde dat Hij zowel voor zijn doelen als voor zijn volk verantwoordelijk 
was. Hij vond dat het zijn taak was om zijn volk vooruitgang te helpen 
maken. Hij wilde niet alleen het koninkrijk van zijn Vader opbouwen, 
maar ook zijn volk verhogen. De profeet Joseph Smith heeft dezelfde 
gedachte uitgesproken, toen hij over de heiligen zei: 'Ik leer ze de juiste 
beginselen en zij besturen zichzelf.' (John Taylor, 'The Organization of 
the Church', Millennial Star, 15 november 1851, blz. 339.) Dit behoort ons 
doel te zijn - onze volgelingen vooruitgang helpen maken en hen op 
de verhoging voorbereiden. 

• Waarom is het belangrijk als wij anderen leiden om voortdurend hun 
verhoging in gedachte te houden? 

Jezus kon goed luisteren. Hij schiep een sfeer van liefde en aanvaarding 
waardoor zijn volgelingen op hun gemak werden gesteld, omdat Hij 
met een liefdevol oor luisterde. Hij nam de tijd om naar hen te luisteren 
en hun behoeften te begrijpen. (Zie Lucas 7:1-10 en Johannes 8:1-11.) 
Ook wij moeten dit soort belangstelling in onszelf ontwikkelen. 

Jezus hielp zijn volgelingen dikwijls hun eigen ideeën bedenken door vragen te 
stellen. Daardoor begrepen ze beter wat Hij ze duidelijk probeerde te maken. 
(Zie Matteüs 16:13-19; 19:16-22; Johannes 21:15-17.) Om een goede leid-
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ster te zijn, moeten wij de mensen hun eigen problemen en moeilijkheden 
helpen oplossen. Wij kunnen vragen stellen waardoor zij bepaalde 
mogelijkheden voor de oplossing van hun problemen kunnen overwegen. 
Wij moeten ons vertrouwen in hen uitspreken en hen motiveren oplos-
singen te vinden en beslissingen te nemen. Als mens we vinden het erg 
moeilijk om zelf altijd verstandige beslissingen te nemen. De hulp van 
anderen kan ons moed en kracht geven. Wij moeten door middel van 
oprecht gebed ook om de kracht en hulp van onze hemelse Vader vragen. 

Jezus gehoorzaamde consequent de geboden. Hij wijzigde zijn gedrag niet om 
anderen te behagen. Hij leefde een voorbeeldig leven. Als wij gewillig 
zijn voorbeeld volgen en ons gedrag in rechtschapenheid beheersen, kun-
nen wij een goed voorbeeld voor onze volgelingen worden. Wij moeten 
in alle opzichten de normen van het evangelie naleven. (Neal A. Maxwell, 
A More Excellent Wax/, blz. 53-54.) 

• Waarom is uw voorbeeld een belangrijk onderdeel van uw leiderschap? 
Hoe en wat verkondigt u door uw leefwijze? 

Het voorbeeld van Jezus volgen 
Een jonge vrouw heeft het volgende verhaal over de krachtige invloed 
van een rechtschapen voorbeeld verteld: 

Toen ik ongeveer zestien jaar was, kon ik door ziekte de helft van de 
tijd niet naar school of naar de kerk. En als ik er was, kon ik niet aan de 
activiteiten deelnemen. Omdat het daardoor moeilijk was om vriend-
schap te sluiten, ging ik zo weinig mogelijk met mensen om. 

'Slechts één keer heb ik geprobeerd dat patroon te doorbreken - door 
aan een sprekerswedstrijd deel te nemen. Ik was de enige deelneemster 
uit onze wijk, en zonder mijn toespraak te horen, stuurden de wijkleiders 
mij naar het sprekersfestival van de ring, waar ik enorm faalde. Toen 
besloot ik in mijn schulp te blijven om een dergelijke pijn niet meer te 
hoeven doorstaan. 

'Maar mijn jongevrouwenleidster had andere ideeën. Voor het eerst had 
ik een leerkracht die mij niet stil in een hoekje liet zitten. Zij was voorzit-
ster van een programma van de ring. Onmiddellijk gaf ze mij de op-
dracht een thema te kiezen, onderwerpen voor toespraakjes voor te stel-
len en tijdens het diner een toespraak te houden. Ik vertelde haar dat 
ik het niet kon. "Je kunt het wel," verzekerde zij mij herhaaldelijk, "want 
ik zal je helpen." 

'Ik hield zoveel van haar dat ik bereid was het te proberen, hoewel ik in 
mijn hart wist dat ik zou falen. Eerst bespraken wij samen enkele thema's. 
Toen wij met een comité meisjes vergaderden, liet zij mij mijn ideeën naar 
voren brengen. Zij deed alsof zij er niets mee te maken had. Ik schreef 
mijn toespraak en dankzij haar zorgzame en liefdevolle suggesties her-
schreef ik hem vele malen totdat zelfs ik kon zien dat hij goed was. 
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'"Maar", zei ik "ik kan niet voor driehonderd meisjes staan en een toe-
spraak houden. Ik maak vast een slechte indruk. Ik ben niet knap of aan-
trekkelijk en ik verknoei vast uw hele avond." Met een arm om mij heen 
zei ze: "Dat is de grootst mogelijke onzin; je wordt de ster van de avond!" 

'Zij luisterde vele malen naar mijn toespraak en nam mij zelfs een keer 
mee naar het hotel waar het evenement zou plaatsvinden. Zij had ervoor 
gezorgd dat er een microfoon was, zodat ik kon horen hoe dat zou klin-
ken. Toen wilde ze de jurk zien die ik zou dragen. Zij nam die avond een 
corsage voor mij mee die niet alleen goed bij mijn jurk paste, maar mij 
ook meer moed gaf. Zij liet haar kapster mijn haar kappen op een manier 
die goed bij mij paste. 

'Maar het fijnste vond ik dat ze vlak voor het evenement met mij neer-
knielde en de Heer uitlegde dat ik een fijne meid was die hard gewerkt 
had, en dat ik zijn hulp nodig had om er iets goeds van te maken. 
Hoe kon ik falen met zijn en haar liefde om mij heen?' ('A More Excellent 
Way'[1968], blz. 5-7.) 

• Wat deed deze leidster om die jongevrouw te helpen? (Zet de antwoor-
den op het bord en bespreek ze als leidingvaardigheid.) Hoe volgde 
deze leidster het voorbeeld van Jezus in haar leidingvaardigheid? 

Thuis leiderschap ontwikkelen 
Onze kerkleiders hebben altijd krachtig getuigd van het belang van het 
gezin in de ontwikkeling van christelijk leiderschap. 

'Omdat de behoefte aan leiderschap toeneemt naarmate het belang van 
de instelling die geleid wordt, groeit, is leiderschap in het gezin uitermate 
belangrijk. "Geen enkel succes weegt op tegen het falen in het gezin." 
(President David O. McKay.) Het gezin is de fundamentele organisatie 
waarvan een ieders geluk afhangt.' (Sterling W. Sill, Ensign, maart 1973, 
blz. 34.) 

Thuis leren we voor het eerst samenwerken, taken vervullen, taken 
delegeren en om hulp vragen. Thuis behoort er in de eerste plaats een 
liefhebbende en oprechte bezorgdheid voor elkaar te zijn. 

Een rechtschapen sfeer thuis kan leiden tot de ontwikkeling van eigen-
schappen waardoor zowel ouders als kinderen goede leiders kunnen 
worden. Wij kunnen thuis gevoelens van eigenwaarde ontwikkelen door 
iedereen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en hun taken goed 
te volbrengen, waarna we ze loven en aanmoedigen. Kinderen ontwikke-
len zelfvertrouwen als zij taken moeten verrichten die zij kunnen vol-
brengen. Thuis leren we voor het eerst met anderen praten en suggesties 
aanvaarden. Thuis leren we problemen oplossen en moeilijkheden over-
winnen. Thuis leren we het goede voorbeeld van elkaar volgen. 

Ouders moeten een goed voorbeeld geven door met een goede instelling 
in de kerk werkzaam te zijn. Dat geldt ook voor hun dienstbetoon thuis 
en in de samenleving. Door hun rechtschapen voorbeeld worden de kin-
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deren aangemoedigd om goede leiders te worden. Het is belangrijk 
dat kinderen gesteund en aangemoedigd worden als zij ergens leiding 
moeten geven. 'Als wij de kinderen thuis, op informele wijze, leiding 
leren geven, zullen zij later in hun hart en in hun leven plaats maken 
voor de taken en moeilijkheden van leiderschap.' (Neal A. Maxwell, 
A More Excellent Way, blz. 132.) 

• Hoe ontwikkelen kinderen leiding vaardigheid als ze tijdens de gezins-
avond opdrachten uitvoeren? Hoe kunnen we leidingvaardigheid ont-
wikkelen als we als gezin samenwerken? Hoe kunnen oudere kinderen 
in het gezin leidingvaardigheid ontwikkelen? 

Besluit 
Wij zijn allemaal leiders, informeel als collega, vriend, of dierbare, of for-
meel door onze functie in de kerk, de samenleving of een andere instel-
ling. Onze kans om als lid van de kerk leiding te geven wordt groter. 
Wij kunnen betere leiders worden door het voorbeeld van Jezus en de 
leiders van de kerk te volgen. De belangrijkste taak van ouders op het 
gebied van leiderschap is thuis. Wij behoren kinderen door ons voor-
beeld en onze woorden aan te moedigen om goede leiders te worden. 

Opdracht 
Denk aan iemand die u gediend, onderwezen of geleid heeft. Vraag uzelf 
af wat die persoon precies gedaan heeft om u te helpen. Probeer die 
eigenschappen in uw eigen leven te ontwikkelen. 

Maak als gezin plannen om ieder lid van het gezin de kans te geven tij-
dens de gezinsavond en andere gezinsactiviteiten leiderschap te ontwik-
kelen. Oefen in uw omgang met anderen thuis, in de kerk en in de 
samenleving om een goede leider en volgeling te worden. 

Aanvullende Schriftuur 

• Spreuken 4:11 (God leidt op rechte paden) 

• Johannes 13:15 (het voorbeeld van Christus volgen) 

• 1 Nephi 3:7 (God zal ons bij ons werk helpen) 

• Mosiah 2:17 (als wij anderen dienen, dienen wij God) 

• LV 58:26-28 (wij behoren goede dingen te doen) 

• LV 121:41-44 (richtlijnen voor christelijk leiderschap) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Bestudeer hoofdstuk 11, 'Het leven van Christus', in Evangelieleer. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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LEREN 
DELEGEREN 

Het is het doel van deze les dat wij begrijpen dat verstandig delegeren 
een hulpmiddel is om onze taken te volbrengen. 

Het belang van verstandig delegeren 
'Vele keren in mijn jeugd heb ik naar Samson staan kijken, een prachtig 
appelgrauw paard. Hij was mooi gebouwd en zo groot dat ik tegen 
hem op moest kijken. Maar hoewel hij groot was, was hij zachtaardig en 
vriendelijk. Hij was gek op zoetigheid. Als hij een suikerklontje had 
gekregen, bewoog hij zijn hoofd op en neer alsof hij zijn dank wilde 
betuigen. 

'Samson was een sleperspaard en hij stond iedere dag aan de voet van 
een steile heuvel om de zware vrachten naar boven te trekken. Samson 
stond altijd vóór de andere paarden. Als de wagen met de vracht eraan 
kwam, gingen zijn oren overeind staan en begon hij met zijn voeten te 
stampen. Voor hem was het een kans om zijn kracht te tonen. 

'Samson was een exhibitionist. Als hij naar de vracht werd gebracht en 
zijn kettingen aan de as werden vastgemaakt, wachtte hij niet op de 
andere paarden - hij niet! Met zijn hoofd naar beneden en zijn knieën 
bijna op de grond, trok hij zo goed als alleen de hele vracht, terwijl de 
vonken van zijn hoeven vlogen. Hij stond niet toe dat de andere paarden 
hun deel trokken. 

'Wij vroegen Samsons hoeder waarom hij hem niet eens liet uitrusten van 
zijn taak als sleperspaard door hem tussen de andere paarden te plaatsen. 
Hij zei dat Samson niet wilde trekken als hij tussen de andere paarden 
stond, omdat hij daar niet kon opscheppen. Hij wilde niet meewerken 
tenzij hij vooraan stond en alles alleen kon doen. 

'Op een dag stond Samson niet aan de voet van de heuvel; er stond een 
vreemd paard op zijn plaats. Met tranen in mijn ogen vroeg ik waar 
Samson was, en de hoeder vertelde dat Samson dood was. Hij was 
gestorven aan een gebroken hart, of met andere woorden aan overwerk. 

'Veel leiders lijken op Samson, omdat zij al het werk en alle eer voor zich-
zelf opeisen en weigeren met anderen samen te werken. De kracht van 
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de kerk is een gebundelde kracht, en die gaat verloren als er mensen zijn 
die de hele vracht alleen proberen te trekken. 

'Er is geen plaats voor Samsons in de kerk, want wijze leiders delegeren 
verantwoordelijkheid!' (Frederick W. Oates, Millennial Star, maart 1959, 
blz. 129.) 

Als wij verstandige leiders zijn, delegeren wij een deel van onze last aan 
anderen. Door bepaalde taken aan anderen te delegeren, stellen wij hen 
in feite in de gelegenheid om te dienen. Jetro, de schoonvader van Mozes, 
gaf hem goede raad met betrekking tot het doel van delegeren. 

• Lees Exodus 18:13-23. Welke redenen gaf Jetro aan Mozes voor het 
delegeren van taken? (Zie de verzen 18, 21-23.) In hoeverre zijn deze 
redenen tegenwoordig op ons van toepassing bij het vervullen van 
onze taken in de kerk? 

Als wij delegeren, geven wij anderen toestemming ons te vertegenwoor-
digen. Wij geven ze macht en gezag om voor ons te handelen. In de kerk 
kunnen wij ze vragen een bijeenkomst te leiden, een tekst voor te lezen, 
een verhaal te vertellen, versieringen te maken, of op een andere manier 
te helpen. Thuis kunnen wij de kinderen opdracht geven om te helpen 
met eten koken, schoonmaken, tuinieren of andere taken. Wij delegeren 
omdat wij weten dat wij niet alles zelf kunnen doen. Als wij delegeren, 
geven wij anderen de kans om te groeien en hun talenten te ontwikkelen. 

Als wij op verstandige wijze delegeren en de taken aanvaarden die ande-
ren aan ons delegeren, moeten we in staat zijn om in harmonie met hen 
samen te werken. Dan zullen we allemaal in staat zijn om onze hemelse 
Vader beter te dienen, omdat wij ons werk snel en doelmatig verrichten. 
Verstandige leiders bereiken betere resultaten als ze mensen met verschil-
lende talenten en vaardigheden roepen om te helpen. 

Jezus' voorbeeld van delegeren 
President Ezra Taft Benson heeft gezegd dat 'de fundamenten van de 
aarde door gedelegeerd gezag zijn gelegd. Vele malen heeft Jezus 
de mensen eraan herinnerd dat zijn zending op aarde een zending van 
gedelegeerd gezag was. (. . .) 

'Toen Hij in de synagoge tot de joden sprak, zei Jezus dat Hij door zijn 
Vader gestuurd was: "Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet 
om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft" 
(Johannes 6:38).' (God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [1974], 
blz. 133.) 

Door zijn leringen en voorbeeld leerde Jezus ons hoe wij op verstandige 
en doeltreffende wijze kunnen delegeren. 

Ten eerste vestigde Jezus zijn kerk op basis van gedelegeerd gezag. Toen 
Hij op aarde was, riep Hij apostelen en zeventigen om Hem te helpen 
en de kerk te leiden. Hij delegeerde ook bepaalde taken aan andere men-
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sen. Iedereen moest meehelpen aan de opbouw van zijn koninkrijk. Door 
hun dienstbetoon konden ze hun eigen vaardigheden ontwikkelen. 
Omdat Jezus delegeerde, konden anderen opgebouwd en verhoogd wor-
den. Tegenwoordig werkt de kerk op dezelfde wijze. Wij leiden anderen 
op tot leider door zorgvuldig taken aan hen te delegeren. Als wij het 
voorbeeld van Jezus volgen, ontwikkelen wij onze vaardigheid om te 
delegeren en werkzaamheden te volbrengen. 

Ten tweede legde Jezus de plichten en taken uit van hen die Hij gekozen 
had om Hem bij zijn werk te helpen. Hij riep ze niet tot apostel om ze 
vervolgens zonder instructies achter te laten. Hij begreep wat er van hen 
verlangd werd, en Hij maakte hun duidelijk wat zij moesten doen. Hij 
gaf hun het inzicht wat zij konden bereiken. Hij inspireerde ze, zodat ze 
begrepen wat de uitdagingen en de beloningen waren als zij Hem 
volgden. 

• Waarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat degenen aan wie 
u verantwoordelijkheid delegeert, de uitdagingen en beloningen van 
hun opdrachten of taken ook begrijpen? 

• Hoe kunt u begrijpen dat iedere roeping zowel uitdagingen als belo-
ningen omvat? 

Als wij verantwoordelijkheid aan anderen delegeren, moeten wij duide-
lijk aangeven wat wij van hen verwachten en moeten we hun taken 
duidelijk uitleggen. Wij behoren het voorbeeld van Jezus te volgen toen 
Hij zijn apostelen instructies gaf voordat Hij ze op pad stuurde om zijn 
werk te verrichten. 'Een tijdlang na hun ordening bleven de apostelen 
bij Jezus en werden door Hem onderricht en getraind voor het werk dat 
hun wachtte; daarna kregen zij speciale opdrachten en werden zij uitge-
zonden om krachtens het gezag van hun priesterschap te prediken en 
te bedienen.' (Zie James E. Talmage, Jezus de Christus, blz. 169.) 

• Waarom is het belangrijk dat mensen goed begrijpen wat er van hen 
verwacht wordt als ze een bepaalde taak moeten vervullen? 

Als wij eenmaal iets gedelegeerd hebben en de taken of opdrachten goed 
hebben uitgelegd, moeten wij ons vertrouwen in hun vaardigheid 
duidelijk maken door hun de vrijheid te geven om die taken te vervullen. 
Wij behoren echter beschikbaar te blijven om vragen te beantwoorden 
en de nodige hulp te bieden. 

• Wat is de plicht van de leider als hij een taak of opdracht gedelegeerd 
heeft? Wat is de taak van de leider ten opzichte van de persoon aan wie 
die taak is gedelegeerd? 

Ten derde liet Jezus de mensen aan wie Hij opdrachten had gegeven, 
verslag uitbrengen. 

• Lees Marcus 6:30. Wat zeiden de apostelen tegen Jezus? 
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• Waarom is het belangrijk dat de mensen aan wie wij opdrachten 
hebben gegeven verslag aan ons uitbrengen? 

Wij moeten van anderen leren. Verstandige leiders begrijpen dat ze van 
de goede ideeën van andere mensen kunnen leren en daarom vragen 
ze om suggesties. Zij erkennen dat andere mensen belangrijk zijn en zul-
len hun het gevoel geven dat ze een belangrijk deel van de organisatie 
of het gezin uitmaken. 

Ten vierde leerde Jezus door zijn voorbeeld dat leiders in een geest van 
liefde lof en berispingen behoren te geven. 'Als iemand een taak heeft 
gekregen, vergeet de opdrachtgever de taak niet, maar ook de persoon 
niet aan wie de opdracht is gegeven. Hij volgt met belangstelling wat er 
gedaan wordt, maar kijkt niet over zijn schouder. Hij geeft complimenten 
als daar reden voor is. En als het nodig is, moedigt hij aan. Als hij vindt 
dat de taak niet verricht wordt en dat er iets veranderd moet worden, 
handelt hij moedig en vastberaden, maar vriendelijk. Als iemand van een 
taak ontheven wordt, spreekt hij zijn waardering en dank uit.' (Ezra Taft 
Benson, God, Family, Country, blz. 140.) 

• Lees Matteüs 25:23. Hoe kunt u uw dank en waardering voor anderen 
tot uitdrukking brengen? 

Delegeren als hulpmiddel om onze taken te vervullen 
Onze roeping vereist vaak van ons dat wij een verscheidenheid aan taken 
vervullen. Een van de manieren waarop wij onze taken kunnen volbren-
gen, is verstandig delegeren. Als wij ons in de kerk ontwikkelen, krijgen 
we meer kansen om te delegeren en om taken te vervullen die aan ons 
gedelegeerd worden. Wij moeten wel binnen de grenzen van onze taken 
en ons rentmeesterschap blijven, en geen taken op ons nemen die aan een 
ander zijn gegeven. 

President N. Eldon Tanner heeft het volgende voorval over delegeren 
verteld: 'Mijn dochter, die ZHV-presidente van de ring was (...) kwam 
op een dag naar mij toe en zei: "Weet je, pa, het lijkt wel of ik een van 
mijn raadgeefsters niet zover kan krijgen dat zij haar verantwoordelijk-
heid aanvaardt. Ik vertel haar wat zij moet doen, zij stemt erin toe, en dan 
ontdek ik dat het niet gedaan is en dat ik het zelf moet doen." En ik zei: 
"Wat moet je doen?" Zij zei: "Het is gemakkelijker het zelf te doen dan 
het haar te laten doen." Nou, ik ben erbij gaan zitten en heb haar even 
de les gelezen en gezegd (.. .) dat als je iemand een opdracht geeft en 
die bevoegdheid delegeert en dan zelf het werk doet, je die mensen van 
hun verantwoordelijkheid ontheft. (. . .) Het is erg belangrijk dat je ze 
hun eigen werk leert doen.' (Relief Society Courses of Study [1976-1977], 
blz. 121-122.) 

• Wat zei president Tanner dat zijn dochter moest doen als onderdeel 
van het delegeren? Welk gevaar loopt u als u het werk zelf doet nadat 
u het aan iemand anders hebt gedelegeerd? 
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In staat te zijn te delegeren en dan zo verstandig zijn zelf niet te veel 
doen, is vooral belangrijk voor moeders. Als leidsters van onze kinderen 
behoren wij taken thuis aan hen te delegeren. Als kinderen weten dat ze 
bepaalde dingen moeten doen, en dat niemand anders ze zal doen, zullen 
zij zich verantwoordelijk voelen. Een moeder die haar kinderen niet de 
kans geeft hun taken te vervullen, ontneemt hun de kans iets te leren. 

Delegeren zal onze taak in het gezin verlichten, net als onze taak in de 
kerk. Geen enkele moeder hoeft al het werk thuis zelf te doen. Dat is niet 
goed voor ons of voor onze kinderen. Wij tonen liefde voor onze kinde-
ren als we ze opbouwende dingen laten doen. Er zijn veel huishoudelijke 
taken die de kinderen kunnen doen als de moeder ze plant en organiseert 
naar de vaardigheden van haar kinderen. Als kinderen dagelijks taken 
moeten vervullen, krijgen zij een goede opleiding en de kans om zich te 
ontwikkelen. Tegelijkertijd helpen de kinderen ons. Als onze kinderen 
meewerken aan het uiterlijk en de organisatie van ons huis, krijgen zij er 
ook meer interesse in. 

Als wij taken aan onze kinderen delegeren, moeten wij ervoor zorgen 
dat ze op het niveau van de kinderen zijn, zodat zij succes mogen ervaren 
en tevreden over zichzelf kunnen zijn. Wij behoren onze waardering 
te tonen en ze te complimenteren en aan te moedigen. Het is belangrijk 
dat wij onze kinderen verantwoordelijkheidsgevoel, vaardigheden en 
betrouwbaarheid leren. 

• Wat voor taken kunnen we aan onze kinderen delegeren om hen op 
het ouderschap voor te bereiden? 

Thuis en in de kerk behoren wij ons bewust te zijn van de vaardigheden 
van anderen. Als onze vaardigheid groter is dan die van een ander, 
dienen wij vriendelijk en behulpzaam te zijn. Als de vaardigheid van een 
ander groter is dan de onze, behoren wij bereid te zijn van die persoon 
te leren. Het is het beste als wij zo goed mogelijk ons best doen en een 
goed voorbeeld voor anderen zijn. Wij moeten altijd proberen goed met 
anderen samen te werken en ze aan te moedigen hun best te doen. 

Besluit 
Om onze taken als leidster in ons gezin, de kerk en onze gemeenschap 
met goed gevolg te volbrengen moeten wij leren delegeren. Daarom moe-
ten we geduldig, aanmoedigend en begrijpend zijn. Wij mogen niet ver-
geten de beginselen van delegeren toe te passen, die Christus ons heeft 
geleerd. En we moeten onze mensen zorgvuldig duidelijk maken wat 
hun taken zijn, hun vooruitgang volgen en waardering uitspreken voor 
het werk dat zij volbrengen. Als wij taken en opdrachten hebben gekre-
gen, moeten wij ijverig gebruik maken van onze vaardigheden om ze met 
goed gevolg te volbrengen. Door verstandig delegeren kunnen we onze 
taken doelmatiger vervullen en onze hemelse Vader beter dienen. 
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Opdracht 
Ga eens na wat voor taken er in uw gezin verricht worden. Ontwikkel 
betere methoden om taken aan uw kinderen te delegeren, met gebruik 
van de beginselen in deze les. Overweeg hoe u door middel van delege-
ren uw taken in de kerk beter kunt volbrengen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Lucas 10:2 (er zijn arbeiders nodig om het werk van de Heer te 
verrichten) 

• 1 Petrus 5:1-5 (heerschappij in nederigheid uitvoeren) 

• LV 107:99-100 (ijverig werkzaam zijn) 

• LV 121:41-44 (rechtschapen leiders leiden liefdevol, vriendelijk en zo 
nodig streng) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Bestudeer les 29, 'Leiderschap ontwikkelen', in dit lesboek. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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Het is het doel van deze les om ons te helpen begrijpen hoe belangrijk het 
is om verstandige beslissingen te nemen. 

Waarom wij beslissingen moeten nemen 
"'Kunnen we niet harder?" vroeg ik ongeduldig toen we de grintweg 
afreden in onze pas gekochte tweedehands pick-up. 

'Mama glimlachte. "Waarom heb je zo'n haast?" plaagde zij alsof ze niet 
wist waarom. 

'"Ik kan gewoon niet langer wachten om schoenen te kopen", antwoord-
de ik. Ik was zo opgewonden omdat het bijna een jaar geleden was dat ik 
(.. .) naar de winkel was geweest om nieuwe schoenen te kopen. (.. .) 

'Het stadje met de grote winkel lag ongeveer zes kilometer bij ons van-
daan en het leek wel een eeuwigheid voordat wij er eindelijk waren. 

'Zodra wij geparkeerd waren, sprong ik uit de auto en rende het gebouw 
binnen. Ik was nog niet helemaal op de schoenenafdeling toen ik ze al 
zag staan. Daar in het middenvak stond een paar helderrode schoenen op 
een zilveren standaard. Ik stond stil en hield mijn adem in. Zo mooi vond 
ik de kleur en zo sierlijk waren ze met die sandaalachtige bandjes. (.. .) 

'Mama had mij intussen ingehaald en ik nam haar mee naar het vak. 

'"Mag ik deze hebben?" vroeg ik hoopvol. Mama bestudeerde de 
schoenen een lange tijd. 

'"Ze zijn niet praktisch", zei ze ten slotte. (...) 

'"Ik zal er heel zuinig op zijn", pleitte ik. "Alstublieft." 

'De winkeljuffrouw kwam en nam de maat van mijn voet op. 

'"De rode schoenen zijn een halve maat te klein", zei ze, "en dat is het 
enige paar dat wij nog hebben." Toen ze de teleurstelling op mijn gezicht 
zag, zei ze: "Maar soms zijn sandalen iets groter dan gewone schoenen. 
Zou je ze willen passen?" 

'Mama probeerde mij duidelijk te maken dat mijn voeten ruimte nodig 
hadden om te groeien, zelfs als de schoenen nu pasten. (...) 
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'De schoenen met de dichte neus en hiel voelden krap aan, maar ik kon 
ze zonder al te veel moeite aantrekken, en ik keek met bewondering naar 
beneden. 

'"Mag ik ze hebben?" vroeg ik. Ik dacht dat ik de kleine bandjes wel wat 
zou kunnen rekken zodat ze beter zouden passen. 

'De schoenen zagen er niet te klein uit, maar mama leek er zeker van te 
zijn dat mijn voeten niet genoeg ruimte hadden om te groeien. (.. .) 

'Mijn hoop verdween (...) toen mama bedenkelijk een paar bruine 
schoenen in mijn maat pakte. 

'"Waarom probeer je deze niet eerst?" zei zij. "Dan kun je daarna zelf 
beslissen." 

'Ik was in de wolken. Hoewel ik al eerder beslissingen had genomen, 
waren ze nog nooit zo belangrijk geweest als deze. (. . .) 

'Ik trok een van de bruine schoenen aan en maakte de veter vast. In ver-
gelijking met de rode schoen aan mijn andere voet zat hij lekker. Zwij-
gend dacht ik na, terwijl ik probeerde een goede beslissing te nemen 
en de goede en slechte punten van ieder paar te overwegen. De bruine 
schoenen zouden langer meegaan en zaten lekkerder, maar zij waren 
zo bruin en gewoon, zo alledaags eigenlijk, en bovendien was dit het 
soort schoenen dat ik altijd gedragen had. De rode schoenen waren 
prachtig, en ik wilde iets anders. (...) Zij zaten krap, dat moest ik toege-
ven, maar ik wilde best een paar dagen lijden als dat nodig was. (.. .) Ja, 
ik zou de rode nemen. (...) 

'De volgende twee dagen droeg ik de mooie schoentjes, maar voelde er 
mij doodongelukkig in. Toen kreeg ik op beide grote tenen een blaar en 
was het niet meer te harden. (...) 

'Ten slotte hield ik het niet langer vol. Bijna in tranen ging ik met de 
schoenen in mijn hand naar mama. Mijn lip trilde, maar ik was vast van 
plan niet te gaan huilen. (...) Een minuut lang stond ik daar terwijl ik 
probeerde mij te beheersen en iets te vinden wat ik kon zeggen. 

'"Ze zitten te krap en doen zeer", flapte ik er eerlijk uit. 

'Haar antwoord verbaasde mij zo, dat ik haar alleen maar met open 
mond kon aanstaren. 

'"Wij nemen niet altijd de juiste beslissingen", zei mama. Ze liep naar een 
kast en haalde er een doos met de bruine schoenen uit. Toen zij ze aan 
me gaf, zei ze zachtjes: "En soms moeten wij een beetje pijn lijden om de 
volgende keer een betere beslissing te nemen."' (Lena Mae Hansen, 
'A Pinch of Hurt', New Era, maart 1977, blz. 49-50.) 

• Wat leerde dit meisje? Hoe leerde deze moeder haar dochter goede 
beslissingen nemen? 

• Wat voor beslissingen kunt u uw kinderen helpen nemen? 
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Onze kinderen verstandige beslissingen leren nemen is een belangrijk 
onderdeel van onze verantwoordelijkheid als ouders. 

Verstandige beslissingen 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Wij hopen dat u uw jongemannen en jongevrouwen kunt helpen inzien 
dat ze maar één keer bepaalde beslissingen hoeven te nemen. (. . .) Som-
mige beslissingen die ik vroeger in mijn leven heb genomen (...) zijn 
mij tot hulp geweest omdat ik ze niet steeds opnieuw hoefde te nemen. 
Wij kunnen van bepaalde zaken voor eens en voor altijd afstand nemen! 
We kunnen over bepaalde zaken een enkele beslissing nemen en die 
toepassen en ons eigen maken. Dan hoeven wij niet nogmaals tientallen 
keren te beslissen of we iets wel of niet zullen doen. 

Besluiteloosheid en moedeloosheid vormen het klimaat waarin de tegen-
stander zich prettig voelt, omdat hij in die omstandigheden erg veel 
kansen ziet om de mens in verzoeking te brengen. Als u het nog niet 
gedaan hebt, besluit dan te beslissen.' (Conference Report, april 1976, 
blz. 69-70; of Ensign, mei 1976, blz. 46.) 

• Waarom moeten wij verstandige beslissingen leren nemen? 

We moeten iedere dag beslissingen nemen, waarvan sommige gemakke-
lijker zijn dan andere. Sommige hebben misschien geen belangrijke of 
eeuwige gevolgen, terwijl andere eeuwige gevolgen kunnen hebben. 

Wij hebben de kans om beslissingen te nemen omdat wij keuzevrijheid 
hebben gekregen, het recht om te kiezen. (Zie les 2, 'Keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid', in dit lesboek.) Met die gave hebben we ook de 
verantwoordelijkheid gekregen voor de beslissingen die wij nemen. 
Daarom is het belangrijk dat wij de gevolgen van iedere beslissing ernstig 
overwegen. 

• Wat zijn enkele beslissingen die wij allemaal moeten nemen? (Zet de 
antwoorden op het bord.) Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze 
beslissingen? (Zet de antwoorden op het bord.) 

• Lees 1 Koningen 18:21. Hoe kan de beslissing om de geboden van God 
te onderhouden andere beslissingen gemakkelijker maken? 

• Wat voor invloed heeft onze beslissing om lid van de kerk te worden 
op andere beslissingen die we moeten nemen? 

Als we al op jonge leeftijd enkele fundamentele beslissingen nemen, zal 
dat ons later veel lastige, dagelijkse beslissingen besparen. Als wij bijvoor-
beeld reeds hebben besloten het woord van wijsheid te onderhouden, 
hoeven wij niet meer te beslissen of wij een sigaret of een alcoholische 
drank zullen aannemen. 

• Wat zijn enkele besluiten die andere beslissingen gemakkelijker 
kunnen maken? 
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Veel beslissingen die wij in onze jeugd nemen, hebben eeuwige gevolgen. 
Een van de belangrijkste beslissingen die jonge mensen nemen, is 
met wie zij zullen trouwen. Daarom zijn beslissingen met betrekking tot 
afspraakjes uitermate belangrijk. 

• Wat zijn enkele beslissingen die de keuze van een huwelijkspartner 
zullen beïnvloeden? 

• Waarom is het belangrijk dat we verstandige en geïnspireerde beslis-
singen leren nemen? 

'Wij nemen voortdurend (.. .) beslissingen. De gevolgen daarvan bepalen 
het succes of de mislukking van ons leven. Daarom is het de moeite 
waard om naar de toekomst te kijken, een koers te bepalen en op zijn 
minst gedeeltelijk voorbereid te zijn als we beslissingen moeten nemen.' 
(Thomas S. Monson, Conference Report, april 1972, blz. 72; of Ensign, 
juli 1972, blz. 69.) 

Verstandige en geïnspireerde beslissingen nemen 

Onder gebed alternatieven overwegen 
'Beslissingen nemen is waarschijnlijk het belangrijkste wat mensen ooit 
doen. Er gebeurt niets totdat iemand een beslissing neemt.' (Ezra Taft 
Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties [1974], blz. 145.) 
Daarom is het belangrijk dat wij verstandige beslissingen leren nemen. 
Om dat te kunnen doen, moeten wij alle mogelijke oplossingen leren 
overwegen. Dit houdt in dat we feiten moeten verzamelen en de gevol-
gen van iedere keuze moeten beoordelen. 

President Ezra Taft Benson heeft voorgesteld dat wij de volgende zes 
vragen als richtlijn gebruiken als wij beslissingen moeten nemen: 

1. Kan onze geestelijke of morele vooruitgang erdoor vertraagd of 
benadeeld worden? 

2. Kunnen we er onprettige of onbevredigende herinneringen aan 
overhouden? 

3. Is de beslissing in strijd met de geopenbaarde wil of de geboden van 
God? 

4. Kan er een persoon, gezin of groep door benadeeld worden? 

5. Zal ik er een beter mens van worden? 

6. Zou er aan deze beslissing een zegen zijn verbonden? 
[Zie LV 130:20-21.] (Zie God, Family, Country, blz. 151.) 

• Hoe kunnen we door het beantwoorden van deze vragen verstandige 
beslissingen nemen? 

Als wij over de mogelijke oplossingen en gevolgen hebben nagedacht, 
moeten wij de oplossing kiezen die volgens ons het beste is. Dat is 
vaak het moeilijkste onderdeel van beslissingen nemen. Als we het gebed 
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bij dit proces betrekken, kan onze hemelse Vader ons helpen begrijpen 
wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zijn en ons leiden bij het 
kiezen van het juiste alternatief. 

• Laat de zusters een belangrijk probleem noemen waar een beslissing 
over genomen moet worden. Zet het probleem op het bord. Bespreek 
mogelijke oplossingen en de gevolgen daarvan. 

Raadpleeg de Heer 
Verstandige en geïnspireerde beslissingen komen tot stand door gebed-
volle overweging en inspanning. Als wij met een gebed in ons hart de 
mogelijkheden hebben overwogen en het beste alternatief hebben geko-
zen, moeten wij de Heer raadplegen alvorens we de definitieve beslissing 
nemen. 

• Lees Jakob 4:10. Hoe kan onze hemelse Vader ons helpen bij het nemen 
van de juiste beslissingen? 

Naast het raadplegen van de Heer, moeten wij als man en vrouw, als 
ouders en kinderen, als medewerkers in de kerk en als vrienden ook 
elkaar raadplegen. Wij behoren elkaar te raadplegen bij het overwegen 
van beslissingen, en we kunnen van elkaar leren. Vaak kunnen wij onze 
problemen oplossen door in de Schriften te lezen en te leren van de 
gebeurtenissen die daarin beschreven worden. Ook kunnen we onze 
patriarchale zegen lezen. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft ons aangeraden: 

Als u een probleem hebt, denk er dan eerst goed over na en analyseer 
het. Lees de Schriften en bid erover. Ik weet uit ervaring dat belangrijke 
beslissingen zich niet laten forceren. U moet vooruitzien, en naar de toe-
komst kijken. (. . .) 

'Denk er iedere dag even over na en zorg ervoor dat u zich niet altijd in 
een kritieke situatie bevindt om snelle beslissingen te moeten nemen. (...) 

'Gaat u met een probleem naar de Heer en vraagt u Hem een beslissing 
voor u te nemen? Of gaat u zelf aan de slag, leest u de openbaringen 
[de Schriften]? Mediteert u, bidt u en neemt u dan zelf een beslissing? 
Meet het probleem af aan uw kennis van goed en kwaad, en neem dan 
de beslissing. Vraag vervolgens aan de Heer of uw beslissing juist is.' 
('Self-Reliance', Ensign, augustus 1975, blz. 88-89.) 

• Lees LV 9:7-9. Wat moeten wij volgens deze teksten doen als we een 
beslissing moeten nemen? Hoe kunnen wij te weten komen of wij de 
juiste beslissing hebben genomen? 

• Lees LV 6:22-23. Wat is een andere manier om erachter te komen of 
we een goede beslissing hebben genomen? Wat voor andere manieren 
zijn er om erachter te komen of onze beslissing aangenaam in de ogen 
van de Heer is? 
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Soms krijgen we het gevoel dat we geen antwoord of bevestiging met 
betrekking tot onze beslissingen hebben ontvangen. Ouderling Dallin 
H. Oaks heeft hierover de volgende uitleg gegeven: 'Vaak moeten 
we problemen zonder de leiding van de Geest oplossen. Dat hoort nu 
eenmaal bij de ondervindingen van het aardse leven.' ('Teaching and 
Learning by the Spirit', Ensign, maart 1997, blz. 14.) 

Soms nemen we de verkeerde beslissing, ook als wij al het nodige hebben 
gedaan. Maar als we blijven bidden en de Heer raadplegen, zal Hij ons 
leiden en helpen zodat wij kunnen begrijpen hoe we onze koers kunnen 
corrigeren en een betere beslissing nemen. Dat blijkt uit het volgende 
voorval dat ouderling Loren C. Dunn ooit heeft verteld: 

'Ik herinner mij dat ik een aantal jaren geleden een belangrijke beslissing 
moest nemen. (.. .) Men had mij een goede baan aangeboden en ik had 
alles serieus overwogen (...) en toen een volgens mij zo goed mogelijke 
beslissing genomen. Ik nam contact op met het bedrijf en zei dat ik hun 
aanbod niet aannam. De volgende twaalf uur ging ik bijna door een 
"hel", totdat ik begreep dat de Heer mij aan het verstand probeerde te 
brengen dat ik de verkeerde beslissing had genomen. Tot mijn verbazing 
belden de mensen aan wie ik mijn weigering had doorgegeven mij op 
met een verbeterd aanbod. Ik zou toen al meer dan gelukkig zijn geweest 
met datgene wat zij mij eerst hadden aangeboden! Ik gebruik dit voor-
beeld om erop te wijzen dat als wij alles doen wat wij moeten doen als 
wij een beslissing moeten nemen, en alles in de handen van de Heer leg-
gen, het erg moeilijk is om een besluit uit te voeren dat verkeerd is. (...) 
Op de een of andere manier zal Hij ons terugleiden in de richting die wij 
behoren te gaan.' (Establish Divine Communication, BYU Speeches of the 
Year [24 maart 1970], blz. 4.) 

• Op welke stappen van het besluitvormingsproces wordt hier de 
nadruk gelegd? Waarom is het belangrijk om de bevestiging van de 
Geest te ontvangen als we een beslissing nemen? 

Ouderling Marion G. Romney heeft het volgende over LV 9:7-9 gezegd: 
'Dit is de soort openbaring die we kunnen toepassen. Wij hoeven geen 
ernstige fouten in het leven te begaan. Die kunnen door deze methode 
worden vermeden. We kunnen ons erdoor laten leiden en er gevoelig 
voor worden.' (Conference Report, april 1964, blz. 125; of Improvement 
Era, juni 1964, blz. 506.) 

Verstandige beslissing uitvoeren 
Als wij een verstandige en geïnspireerde beslissing hebben genomen, 
moeten wij die ook uitvoeren. Door de druk die van vele kanten op ons 
wordt uitgeoefend, kunnen we ons doel uit het oog verliezen. Wij moeten 
ons realiseren dat het nemen van een juiste beslissing de toezegging 
inhoudt dat wij ons er aan houden. Zelfs als anderen proberen ons te 
overtuigen dat wij op onze beslissing moeten terugkomen, moeten wij 
vastbesloten blijven. 
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Wij moeten niet 'door Satan rondgevoerd [worden], zoals kaf voor de 
wind wordt heengedreven, of zoals een vaartuig zonder zeil of anker, of 
zonder iets anders om het te besturen, op de golven wordt heen en weer 
geslingerd' (Mormon 5:18). Wij moeten richting aan ons leven geven door 
ons te houden aan de beslissingen die wij genomen hebben. 

Uit het volgende voorval blijkt hoe een jonge vrouw op de juiste wijze 
weerstand bood aan een situatie waarin haar vastberadenheid op de 
proef werd gesteld: 'Kathryn (...) kreeg de kans om tijdens haar vakantie 
wat geld te verdienen door leden voor een reisvereniging te winnen. 
Als onderdeel van de baan moest ze in de weekeinden leden van de ver-
eniging vergezellen tijdens korte reizen door het Caraïbische gebied. 
Tegen het eind van het sollicitatiegesprek zei de man die met haar sprak: 
"Er is nog één ding: je rokken zijn te lang. Onze klanten zien graag 
mooie, jonge meisjes. Je zult ze minstens 12 cm korter moeten maken." 
Kathryn kreeg de baan niet, maar zij kreeg iets dat veel waardevoller 
was. (. . .) Door 'nee' tegen die man te zeggen, zei ze 'ja' tegen grote gees-
telijke mogelijkheden in zichzelf als jonge vrouw die de kracht had 
kleinzielige verleidingen te weerstaan.' (Maureen Jensen Ward, 'Growing 
up Spiritually', Ensign, december 1975, blz. 55.) 

• Hoe kunt u richting aan uw leven geven als u zich vastberaden aan uw 
beslissingen houdt? Hoe kunt u kracht krijgen als u zich vastberaden 
aan uw beslissingen houdt? Hoe kunt u door uw vastberadenheid in 
de toekomst betere beslissingen nemen? 

Besluit 
'"De reis van duizend kilometer begint met één stap." [Lao-tse, 
The Simple Way, nr. 64.] 

Hiermee wordt nadruk gelegd op de noodzaak om over alles serieus na 
te denken en om alle problemen met respect en een gebed in uw hart te 
benaderen. Er wordt ook nadruk gelegd op het feit dat er geen wijsheid, 
veiligheid en zekerheid te vinden is in haastige, koppige of kortzichtige 
besluiten. (...) Om het grootste geluk, de vrede en de vooruitgang te 
realiseren die God, onze liefhebbende Vader, ons kan geven, mogen wij 
niet vergeten dat "de reis van duizend jaar - de eeuwige reis - met één 
stap begint." Wij behoren alle problemen, keuzen en beslissingen 
bedachtzaam, eerbiedig en met een gebed in ons hart te benaderen.' 
(Richard L. Evans,'(...) With One Step (...)', Improvement Era, augustus 
1961, blz. 604.) 

Voordat wij de eerste stap zetten, moeten we de gevolgen van alle beslis-
singen overwegen. Als we eenmaal met een gebed in ons hart een verstan-
dige en geïnspireerde beslissing hebben genomen, moeten we die ook 
vastberaden uitvoeren. 
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Opdracht 
Geef een les over besluitvorming op de gezinsavond, en bespreek alle 
belangrijke punten uit deze les. Denk na over de beslissingen die u dage-
lijks neemt. Vraag uzelf af hoe u meer verstandige en geïnspireerde 
beslissingen kunt nemen. 

Zet de zes vragen van president Benson op een vel papier en gebruik ze 
om mogelijke beslissingen af te wegen. Gebruik deze vragen en LV 9:7-9 
en 6:22-23 als u een belangrijke beslissing moet nemen. 

Aanvullende Schriftuur 

• 2 Nephi 10:23 (wij zijn vrij om zelfstandig te handelen) 

• Enos 1:10 (de stem van de Heer kwam in het gemoed van Enos) 

• Alma 37:37 (raadpleeg de Heer in alle dingen) 

• LV 8:2-3 (de Heilige Geest zal in uw verstand en in uw hart spreken) 

• LV 58:26-28 (wij moeten niet tot het goede gedwongen worden) 

• LV 112:10 (de Heer leidt de nederigen) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Lees hoofdstuk 8, 'Tot onze hemelse Vader bidden', en hoofdstuk 22, 
'De gaven van de Geest', in Evangeliebeginselen. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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INDIVIDUELE 
EN GEZINSDOELEN 

STELLEN 

Het is het doel van deze les om ons te inspireren doelen te stellen en aan 
de verwezenlijking van die doelen te werken. 

Onze behoefte aan doelen 
Een doel is een norm, een vaardigheid, een ideaal of een bestemming die 
bereikt moet worden. Wij stellen onszelf een doel als wij besluiten dat 
we iets willen bereiken. Sommige doelen, zoals een kamer schoonmaken 
of een boek lezen, kunnen weinig tijd in beslag nemen. Voor andere 
doelen, zoals geld sparen voor een nieuw huis of de liefde en de vrede 
thuis verbeteren, hebt u misschien maanden of jaren nodig. Doelen waar-
door wij aan de eisen kunnen voldoen om bij onze hemelse Vader terug 
te keren, kunnen een heel leven in beslag nemen. Sommige doelen kun-
nen zelfs niet op aarde bereikt worden, maar zullen in het nasterfelijk 
leven nog inspanning vereisen. 

In de Schriften heeft onze hemelse Vader zijn belangrijkste doel vermeld: 
'Want zie, dit is Mijn werk en Mijn heerlijkheid - de onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen' (Mozes 1:39). 
Als wij willen dat dit doel van onze hemelse Vader in ons leven bereikt 
wordt, moeten wij doelen stellen waardoor wij een productief en geluk-
kig leven zullen leiden en waardoor wij bij onze hemelse Vader kunnen 
terugkeren. 

Iemand heeft eens gezegd: 'Als je niet weet waarheen je gaat, maakt het 
niet uit welke weg je inslaat.' (Geciteerd door John H. Vandenberg in 
Improvement Era, juni 1966, blz. 533.) 

Sommige mensen verspillen dagen, maanden en zelfs jaren van hun 
leven door maar voort te sukkelen zonder iets waardevols te presteren. 
Andere mensen stellen zich doelen, gaan gestadig voort en bereiken veel. 

Iedere geslaagde vakantie is grotendeels het resultaat van gestelde 
doelen. Als wij bijvoorbeeld besloten hebben een reis te maken, stellen 
wij doelen om te bepalen waar wij naartoe gaan en hoe wij er zullen 
komen. Doelen geven richting aan onze daden. Zij helpen ons ons leven 
te verbeteren en een niveau te bereiken dat wij niet voor mogelijk hiel-
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den. President Spencer W. Kimball heeft het volgende gezegd over 
zendingsdoelen: 

'Ons doel is het eeuwige leven. Dat is het hoogste doel in de wereld. 
Wij zijn geen tegenstanders van doelen. We willen niet dat presidenten 
van ringzendingen en zendingsgebieden quota's voor de zendelingen 
vastleggen. Maar we verwachten van hen dat ze de zendelingen stimu-
leren om hun eigen doelen te stellen en ze zo te stellen dat ze zich 
behoorlijk moeten inspannen om ze te bereiken. Van u, broeders, ver-
wachten we dat u deze boodschap aan hen overbrengt. Het is uw taak 
om deze beginselen te verkondigen en er nazorg aan te geven. 

'Moedig hen aan om zelf doelen te stellen en die te bereiken. (...) Succes 
hoeft niet altijd afgemeten te worden aan het bereiken van gestelde doe-
len, maar aan de vooruitgang en kundigheid.' (Studiebijeenkomst voor 
regionaal vertegenwoordigers, 3 april 1975.) 

In een toespraak tot de vrouwen van de kerk gaf president Kimball ons 
de raad om doelen te stellen waardoor wij ons 'zoveel mogelijk moeten 
inspannen. (. . .) Groei komt voort uit het stellen van hoge doelen en veel 
willen bereiken.' ('Privileges and Responsibilities of Sisters', Ensign, 
november 1978, blz. 103.) Hij heeft ook gezegd: 'Wij geloven in het stellen 
van doelen. Wij leven aan de hand van doelen. (...) Wij moeten doelen 
stellen om vooruitgang te maken.' (Instructiebijeenkomst voor regionaal 
vertegenwoordigers, 3 april 1975.) 

Persoonlijke doelen stellen 

• Laat visueel hulpmiddel 32-a zien: 'Een jonge vrouw'; 32-b: 'Een moe-
der met kinderen'; en 32-c: 'Een oudere vrouw'. Laat de klas voor 
iedere zuster een doel uitkiezen. Zet de drie doelen op het bord. 
Bedenk enkele dingen die elke zuster nu kan doen om dichter bij haar 
doel te komen. 

• Wat behoort het belangrijkste doel in uw leven te zijn? 

Hoewel eenieder van ons uniek is, zou ons belangrijkste levensdoel het-
zelfde moeten zijn - de verhoging in het celestiale koninkrijk en terug-
keren bij onze hemelse Vader als onderdeel van zijn eeuwige gezin. 
Omdat onze talenten, vaardigheden en zwakheden verschillen, moeten 
wij verschillende doelen stellen om ons belangrijkste doel te kunnen 
bereiken. Sommigen van ons moeten bijvoorbeeld beter tiende leren beta-
len, terwijl dit voor anderen onder ons reeds gemakkelijk is. Sommigen 
moeten de sabbat leren heiligen, terwijl dit geen probleem is voor ande-
ren. Wij zullen niet altijd dezelfde doelen hebben als anderen, omdat 
onze persoonlijke behoeften niet altijd hetzelfde zijn. 

• Wat voor doelen kunnen wij kiezen om ons belangrijkste doel te berei-
ken - verhoging in het celestiale koninkrijk, als lid van het eeuwige 
gezin van onze hemelse Vader? Wat behoren wij daar nu voor te doen? 
Zet de antwoorden op het bord. 
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President Spencer W. Kimball heeft ooit verteld dat hij als 14-jarige jongen 
een doel stelde: 

Toen ik tijdens een conferentie een kerkleider uit Salt Lake City had 
horen zeggen dat wij de Schriften moesten lezen, en ik besefte dat ik de 
Bijbel nog nooit had gelezen, liep ik diezelfde avond, na afloop van de 
conferentie, naar huis, een straat verderop. Ik klom de trap op naar mijn 
zolderkamertje, waar ik een petroleumlampje aanstak dat op het tafeltje 
stond, en las de eerste hoofdstukken van Genesis door. Een jaar later 
sloot ik de Bijbel, nadat ik van dat grote en prachtige boek ieder hoofd-
stuk had gelezen. (...) 

Ik had een warm gevoel van voldoening omdat ik een doel had gesteld 
en dat had bereikt.' (Conference Report, april 1974, blz. 126-127; of 
Ensign, mei 1974, blz. 88.) 

• Laat een zuster iets te vertellen over de vreugde die zij heeft ervaren 
omdat zij een doel had gesteld en bereikt. Overweeg hoe u zich voelde 
toen u een bepaald doel had bereikt. 

Zuster Lelia Higginson uit Denver (Colorado), een toegewijde heilige der 
laatste dagen, wist hoe belangrijk het was om doelen te stellen. Toen zij 
was overleden, riep haar man het gezin bij elkaar en las uittreksels voor 
uit haar dagboek, dat zij dertig jaar eerder als ongetrouwde vrouw had 
geschreven. Uit haar dagboek bleek dat zij zich rechtvaardige doelen had 
gesteld: 

'Ik wil voorbereid zijn om het koninkrijk van God op aarde te helpen 
opbouwen. (.. .) Ik hoop dat ik daartoe in staat zal zijn. (...) 

'Het doel waarnaar ik in dit leven streef, is toegelaten te worden tot het 
celestiale koninkrijk in het nasterfelijk bestaan, en ik zal altijd naar 
dat doel blijven streven. Sinds ik oud genoeg was, ben ik naar de kerk 
gegaan. (.. .) 

'Ik wil met een reine mormoonse jongen trouwen, met wie ik naar de 
tempel kan gaan, en ik wil hem waardig zijn. Ik hoop dat ik aan mijn 
nakomelingen een rein en volmaakt verstand en lichaam kan doorgeven, 
maar ook mijn kennis van het evangelie en het verlangen om zo te leven 
dat ik het celestiale koninkrijk kan bereiken. Ik hoop dat ik in de komen-
de wereld zal mogen leven met degenen die mij dierbaar zijn, dat ik een 
middel mag zijn om de mensen in mijn omgeving te helpen, en degenen 
die mij zijn voorgegaan door middel van het tempelwerk dat ik voor hen 
kan verrichten. Ik wil het middel zijn om nieuwe zielen in deze wereld te 
brengen, ik wil een goede moeder zijn, en hun een goed thuis verschaffen 
zodat zij dezelfde zegeningen kunnen ontvangen als ik.' (Geciteerd door 
John H. Vandenberg, Conference Report, april 1966, blz. 95; of Improve-
ment Era, juni 1966, blz. 534.) 

• Wat voor specifieke doelen had zuster Higginson zich gesteld? Zet de 
antwoorden op het bord. Welke van deze doelen wilt u zelf stellen? 
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Voordat wij zelf doelen stellen, behoren wij te bidden en te mediteren. 
Wij behoren onze hemelse Vader te vragen waar onze zwakheden liggen, 
wat we moeten verbeteren, en wat onze doelen moeten zijn. Onze 
patriarchale zegen kan een hulpmiddel zijn om doelen te stellen. Ook 
aanwijzingen van onze kerkleiders kunnen een hulpmiddel zijn om doe-
len te stellen. Wij zouden de houding moeten ontwikkelen die president 
Spencer W. Kimball aan het eind van een algemene conferentie heeft 
beschreven: 'Ik heb mij voorgenomen dat ik naar huis zal gaan en een 
beter mens zal worden dan ik ooit ben geweest. Ik heb naar alle instruc-
ties en ideeën geluisterd, en ik hoop dat iedereen die deze woorden heeft 
gehoord, hetzelfde heeft gedaan. (...) Ik wil u aansporen (...) de onder-
werpen die hier onder uw aandacht zijn gebracht thuis te overdenken; 
en als ze op enigerlei wijze op uw leven van toepassing zijn, ze te benut-
ten om u - en ons allemaal - dichter tot de volmaaktheid te brengen 
die de Heer van ons verlangt.' (Conference Report, oktober 1977, blz. 113; 
of Ensign, november 1977, blz. 75.) 

Gezinsdoelen stellen 
Naast onze persoonlijke doelen, behoren wij ook als gezin te praten en 
bepaalde doelen te stellen. Wij kunnen tegelijkertijd aan persoonlijke en 
gezinsdoelen werken. Als gezin willen we misschien als algemeen doel 
stellen om de liefde, de vrede en het geluk in het gezin te vergroten. 

• Wat voor specifieke gezinsdoelen kunnen we stellen om de vrede in 
ons gezin te vergroten? 

Sommigen van ons willen misschien de kennis van de Schriften in het 
gezin vergroten of de kerkgang en de activiteit in de kerk verbeteren. 
Anderen willen misschien als gezin het huis opknappen. Misschien wil-
len we beter met geld omgaan of aan een jaarvoorraad beginnen. Ouder-
ling Rex D. Pinegar heeft ooit het volgende over doelstellingen bij hem 
thuis gezegd: 

'Op een dag stelde mijn vrouw mij een vraag die mij enigszins deed 
schrikken. Zij zei: "Nou, Rex, wat wil je nou eigenlijk worden? (.. .) 

'"Wat zijn je plannen, je doelen in het leven?" Ik realiseerde me dat ik ze 
nooit met haar had besproken. Dat deed wel even pijn, en ik besefte dat 
het haar waarschijnlijk ook pijn deed. Wij bespraken toen ons gezin en 
besloten wat wij met ons leven wilden doen. (...) Het was ons verlangen 
om de Heer te dienen, en te zijn waar Hij ons wilde hebben op het 
moment dat Hij ons daar wilde hebben. Om dat te kunnen bereiken had-
den wij een inkomen nodig, en wij stelden onszelf doelen in overeen-
stemming met die gedachte. Daarom moesten we verhuizen, en dat 
deden we. Het betekende nog dertien jaar naar school. (...) Maar die doe-
len kwamen op de tweede plaats, na ons gezin, na het handhaven van de 
eenheid in ons gezin.' ('Goals and Family Life', 1976 Devotional Speeches of 
the Year, 1976, blz. 39.) 
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Als we als gezin doelen stellen, zal ons gezin in liefde en eenheid groeien 
en kunnen we als gezin de verhoging bij onze hemelse Vader bereiken. 

Onze doelen bereiken 
Bisschop John H. Vandenberg heeft gezegd: 'Ik vind dat het absoluut 
noodzakelijk is om doelen te stellen als we gelukkig willen leven. Maar 
het doel is slechts een onderdeel van de procedure. Wij moeten weten 
welk pad wij moeten inslaan om het doel te bereiken. (. . .) [Mensen] moe-
ten zichzelf toezeggingen doen door hun doelen op te schrijven en een 
verslag bij te houden van de resultaten.' (Conference Report, april 1966, 
blz. 94; of Improvement Era, juni 1966, blz. 534.) 

• Wat betekent het te 'weten welk pad wij moeten inslaan om het doel te 
bereiken'? Welke stappen noemde bisschop Vandenberg om onze doe-
len te kunnen bereiken? (Zet op het bord de kop Onze doelen bereiken, 
en daaronder de antwoorden van de klas.) 

• Houd de volgende demonstratie: neem in uw hand vijf of zes kleine 
balletjes of andere kleine voorwerpen. Kies een zuster uit en zég dat 
het uw doel is dat zij alle balletjes vangt. Gooi ze dan allemaal tegelijk 
naar haar toe. Waarschijnlijk zal ze er niet een vangen. 

• Hoe kan deze demonstratie op het bereiken van onze doelen van 
toepassing zijn? 

• Ga door met de demonstratie door de balletjes een voor een naar de 
zuster te gooien, zodat zij ze allemaal kan vangen. Leg uit dat deze 
demonstratie aantoont hoe belangrijk het is om stap voor stap aan het 
bereiken van onze doelen te werken. Wij kunnen niet verwachten dat 
we alle doelen in één keer bereiken. 

Stel u voor dat u en uw man op het jonge echtpaar in de volgende 
situatie lijken: 

'Tijdens een van hun gezinsavonden besloot een jong echtpaar om voor 
de kerst al hun schulden af te betalen. Maar zes maanden later, en zelfs 
een jaar later, zaten zij nog evenveel in de schulden als voorheen en zag 
het er niet naar uit dat het beter zou worden. (.. .) 

'Toen zij na een jaar van frustratie hun doel niet hadden bereikt, besloot 
het echtpaar nauwkeuriger hun doelen te stellen. Zij keken op de afgelo-
pen maanden terug en kwamen tot de conclusie dat zij onnodige uitga-
ven hadden gedaan. (. . .) 

'Bij hun tweede poging (.. .) stelden zij duidelijk het probleem vast en wat 
precies hun doel moest zijn. Zij besloten hoe zij precies te werk zouden 
gaan en welke offers zij moesten brengen om hun doel te bereiken. En dat 
schreven ze op. Met een redelijke begroting en gebedvolle toewijding, 
bereikten zij hun doel nog vóór de vastgestelde datum.' (Roger Dean 
Duncan, 'Do Your Family Goals Fizzle?' Ensign, februari 1971, blz. 59-60.) 
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• Waarom was dit echtpaar niet in staat om hun schulden in het eerste 
jaar van hun doelstelling af te betalen? Wat hebben zij gedaan om hun 
doel toch te bereiken? (Zet de antwoorden onder de andere op het 
bord.) 

Als wij naar goede doelen streven, behoren wij onze hemelse Vader om 
hulp te vragen. 

Als we onze doelen proberen te bereiken, kunnen wij soms ontmoedigd 
raken. Misschien voelt u zich wel als 'de jonge moeder die met zoveel 
problemen, spanningen en frustraties geconfronteerd werd dat zij ze niet 
meer aankon. (. . .) Zij en haar man hadden een groot gezin willen hebben. 
Nu twijfelde zij eraan of zij wel in staat was de kinderen te verzorgen 
waarmee de Heer haar al had gezegend. (...) Zij was de wanhoop nabij 
toen zij nadacht over de kloof tussen haar ideaal en de praktijk. Zij wist 
zeker dat zij nooit voor verhoging in aanmerking zou komen, dat zij 
nooit volmaakt zou worden. 

'Toen knielde zij met een berouwvol hart neer om hulp aan de Heer te 
vragen. Kort daarna, tijdens een avondmaalsdienst, ontving zij haar ant-
woord. Nadat hij 1 Nephi 3:7 had voorgelezen, gaf de bisschop zijn getui-
genis dat de Heer ons geen gebod geeft zonder de weg voor ons te berei-
den zodat wij dat gebod kunnen volbrengen. Kort daarna schreef zij een 
brief (. . .) over haar ervaring: "Na die toespraak van de bisschop begon ik 
iedere dag in de Schriften te lezen en te bidden. Ik besloot dat ik mij 
moest voorbereiden zodat ik de Heer om zoveel mogelijk hulp kon vra-
gen. Dat doe ik nu en ik sta verbaasd over het verschil in mijn leven. 
Ik vind het heerlijk! Ik voel mij gelukkiger en ik heb meer vertrouwen in 
mijzelf. (...) Ik kan niet zeggen dat ik nooit faal, maar ik voel mij veel 
beter. En nu maak ik in veel opzichten goede vooruitgang."' (Relief 
Society Course of Study 1978-1979, blz. 8.) 

Als wij dlle raadgevingen voor het bereiken van onze doelen zorgvuldig 
opvolgen, wil dat nog niet zeggen dat we ze ook altijd bereiken. Soms 
heeft de Heer andere plannen met ons. Zuster Sandra Covey heeft over 
een ervaring met haar dochter verteld: 

'Cheerleader worden was het belangrijkste in haar leven. Zij had maan-
denlang geoefend - de radslag, salto's, de spagaat en aanmoedigings-
kreten. (.. .) 

'Het leek een makkie om een van de vijf winnaressen te worden. 

'Ze was zwaar teleurgesteld toen ze het niet had gehaald. Het had niet 
veel gescheeld, maar ze had het niet gehaald. 

'"Moeder, u weet niet hoe belangrijk dit voor mij was", huilde ze. "Dat 
was een van de dingen die ik het liefst wilde bereiken. Waarom heeft 
de Heer al mijn gebeden niet verhoord? (...) Ik heb zes maanden lang 
geoefend. Ik heb mijn uiterste best gedaan."' 
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Zuster Covey zei daarop: Tk zei tegen haar dat er een goede reden voor 
moest zijn, en dat ik zeker wist dat zij die reden zou begrijpen als ze 
erover bad en nadacht. 

'De volgende maand kreeg ze een belangrijk taak in het seminarie op 
school. (...) 

'Dat jaar had ze veel geestelijke ervaringen. Ze ontwikkelde zinvolle 
vriendschappen en was een positieve invloed waardoor anderen weer 
actief in de kerk werden. 

'Later vertelde ze me dat zij zichzelf door vurig gebed en schriftstudie 
had leren kennen. "Ik wilde zo graag cheerleader worden, maar de Heer 
wist dat deze ervaring belangrijker was. Ik moest geestelijk meer groeien. 
Het was moeilijk, maar ik weet dat het goed voor mij is geweest.'" 
(Stephen R. en Sandra Covey, 'Teaching Your Children to Pray', Ensign, 
januari 1976, blz. 63.) 

Het is gemakkelijker om ons doel te bereiken als we de dingen uit ons 
leven verwijderen die ons ontmoedigen of tegenhouden. Door slechte 
gewoonten, verkeerde vrienden, negatieve gedachten, angst en twijfels 
kunnen we onze rechtschapen doelen niet bereiken. 

Door een positieve houding kunnen we onze doelen beter bereiken. Als 
wij dagelijks naar verbetering streven, kunnen wij ons verheugen over 
alles wat wij bereiken, al is het maar weinig. Ouderling Mark E. Petersen 
heeft ons de volgende aanmoediging gegeven: 

'Ik ben van mening dat wij in dit leven op verschillende manieren aan 
onze vervolmaking kunnen werken. We kunnen in dit leven een 
bepaalde mate van volmaaktheid bereiken. (...) 

'Ik ben ervan overtuigd dat het een van de grote verlangens van de Heer, 
onze God, is dat wij dat grote gebod onderhouden: "Gij dan zult vol-
maakt zijn" (Matteüs 5:48).' (Toward a Better Life, blz. 312-313.) 

• Hoe zou u de woorden van ouderling Petersen dat wij een bepaalde 
mate van volmaaktheid in dit leven kunnen bereiken, uitleggen? 

Wij bereiken onze rechtschapen doelen door planning, inspanning en 
gebed. Wij mogen niet vergeten dat wij nooit gefaald hebben zolang wij 
ernaar streven onze doelen te bereiken en de wil van onze hemelse Vader 
te begrijpen. Wij hebben het evangelie aanvaard en zijn lid van de kerk 
geworden om als onze Vader in de hemel te worden. 

Besluit 
Door doelen te stellen kunnen we onze rechtschapen verlangens voor dit 
leven en het hiernamaals verwezenlijken. Met behulp van individuele 
doelen kunnen we veel bereiken. Door gezinsdoelen kunnen we een ver-
enigd, verhoogd gezin worden. Als wij ernaar streven rechtschapen doe-
len te bereiken, gehoorzamen we het gebod van de Heer: 'Gij dan zult 
volmaakt zijn' (Matteüs 5:48). 
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Opdracht 
Overweeg wat u wilt bereiken, en probeer door middel van gebed de wil 
van onze hemelse Vader te weten te komen. Stel dan realistische doelen 
om uw verlangens te verwezenlijken. Bespreek uw doelen thuis. Kies één 
persoonlijk doel uit waaraan u eerst wilt gaan werken en vraag uzelf af: 
'Wat moet ik doen om mijn doel te bereiken?' Schrijf op wat u deze week 
kunt doen om uw doel te bereiken. Schrijf aan het eind van deze week op 
wat u de volgende week kunt doen. Herhaal dit proces totdat u uw doel 
hebt bereikt. Kies dan een ander persoonlijk doel en volg dezelfde proce-
dure totdat u dat doel hebt bereikt. 

Kies met uw gezin een doel uit waar iedereen iets aan heeft, en volg de 
bovengenoemde procedure totdat u als gezin dat doel hebt bereikt. Laat 
uw waardering blijken als iemand een doel heeft bereikt. 

Aanvullende Schriftuur 

• Marcus 9:23 (alle dingen zijn mogelijk) 

• Galaten 6:7 (de wet van de oogst) 

• Jakobus 1:22-25 (wees daders en niet alleen hoorders) 

• 1 Nephi 3:7 (de Heer zal ons de geboden helpen onderhouden) 

• Geloofsartikelen 1:13 (deugden waar wij naar moeten streven) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Zorg voor vijf of zes kleine balletjes of andere voorwerpen om te 
demonstreren dat doelen stap voor stap bereikt moeten worden. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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Het is het doel van deze les om ons te helpen begrijpen dat we ons hele 
leven moeten blijven leren. 

Leren is noodzakelijk om vooruitgang te maken 
'Is het niet heerlijk dat er zoveel interessante dingen om ons heen zijn 
die wij kunnen zien, horen, leren en voelen, en waarvan wij kunnen 
genieten! (...) 

'Wij hoeven slechts de "vele vensters" naar onze ziel te openen en blij-
moedig onze ogen, oren, intuïtie, ons verstand, onze zinnen en onze 
"innerlijke visie" te gebruiken. Wij kunnen ons verstand vullen met inte-
ressante aanschouwelijkheden, met inspirerende dingen om naar te luis-
teren, met gelukkige herinneringen om mee te leven.' (Marion D. Hanks, 
Improvement Era, oktober 1964, blz. 883.) 

Onze hemelse Vader heeft ons een prachtige wereld gegeven om in te 
leven, te leren en vooruitgang te maken. Ons leven op aarde is een 
leerproces waarin wij kennis en begrip moeten verkrijgen over de zaken 
van God en de wereld om ons heen. 

Een van de grondbeginselen van de kerk is dat de kennis die wij in dit 
leven vergaren, een zegen zal zijn in dit leven en in het hiernamaals: 
'En indien een persoon in dit leven door zijn ijver en gehoorzaamheid 
meer kennis en ontwikkeling verwerft dan een ander, zal hij in de toe-
komende wereld zoveel verder vooruit zijn' (LV 130:19). 

In elke fase van ons leven is leren noodzakelijk om vooruitgang te maken. 
Blijven leren is een belangrijk onderdeel van het evangelie. Om het evan-
gelie te kunnen naleven moeten wij de waarheden van het evangelie 
kennen. Daarom moedigen de profeten ons aan om de Schriften geregeld 
te bestuderen. Ouderling William J. Critchlow jr. heeft ooit verteld 
dat hij de huisonderwijzers een bijzondere opdracht had gegeven om de 
mensen die zij bezochten te motiveren de Schriften te lezen: 

'Als ringpresident heb ik ooit de huisonderwijzers de opdracht gegeven 
om de heiligen te bezoeken en als les teksten uit de vier standaardwerken 
over hetzelfde onderwerp voor te lezen. Zij mochten geen boeken meene-
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men, maar moesten de boeken van het gezin lenen. Wat zij ontdekten 
was verbazend: 

' - In veel gezinnen moest er eerst gezocht en afgestoft worden voordat 
de boeken beschikbaar waren. 

' - Jonge mensen die pasgetrouwd waren, hadden over het algemeen 
geen boeken tenzij de man een teruggekeerd zendeling was. 

' - Een goede broeder zei: "Wij hebben al onze boeken in een koffer ge-
pakt toen wij hierheen verhuisden. Hij staat op zolder en ik kan hem van-
avond niet voor de dag halen." Toen hem gevraagd werd hoe lang hij 
er al woonde, vond zijn vrouw de moed om te antwoorden: "Zeven jaar". 

' - Een andere vrouw zei dat zij niet wist waarom haar man nooit een 
Parel van grote waarde had gekocht. "Wij hebben alle andere boeken", 
zei zij. Zij schaamde zich een beetje toen haar verteld werd dat de Parel 
van grote waarde achterin haar Leer en Verbonden zat. 

' - Een vrouw zei: "De Bijbel kan ik zo vinden. Hij ligt in de leeskamer 
van mijn man." De huisonderwijzers zagen haar rechtstreeks naar de 
badkamer lopen en terugkomen met de Bijbel. 

'Nu, kon het ons niet schelen waar onze mensen de boeken lazen. De 
bedoeling was ze voor de dag te halen en in de huiskamer te krijgen, 
waar ze gezien worden, zodat de mensen zo nu en dan de radio of tv 
kunnen uitzetten om erin te lezen.' (Gospel Insights, blz. 87-88.) 

• Hoe kunnen we onszelf de gewoonte aanleren om de Schriften te 
lezen? (Zie De vrouw in de kerk A, les 32, 'Het evangelie in ons gezin'.) 

• Waarom is geregelde schriftstudie noodzakelijk om in het plan van 
onze hemelse Vader vooruitgang te maken? 

• Lees 2 Nephi 9:28-29. Welke kennis heeft de meeste waarde? Wij 
maken vooruitgang als wij onze kennis op de juiste wijze leren gebrui-
ken. Ouderling Sterling W. Sill heeft gezegd: 'Nadat zij [Adam en Eva] 
gegeten hadden [van de vrucht van de boom der kennis van goed en 
kwaad], zei God: "Zie, de mens is geworden als Onzer een, kennende 
het goed en het kwaad!" (...) De juiste soort kennis heeft nog steeds 
zo'n invloed op mensen. Zij is nog steeds een hulpmiddel om ervoor 
te zorgen dat de mens meer als God wordt.' ('Let's Talk About (.. .) 
Education' Church News, 16 januari 1971, blz. 14.) 

De kansen om te leren zijn talrijk 
Als lid van de kerk hebben we drie belangrijke plaatsen waar wij iets 
kunnen leren: thuis, op school en in de kerk. In elk van deze kunnen we 
blijven leren. 

Thuis 
Thuis wordt het fundament voor onderwijs gelegd. Zuster Aline R. Petit 
heeft verteld hoe haar moeder de gezinsleden aanmoedigde om te leren: 
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'Nog levendig in onze herinnering is moeder die terwijl zij in het huis 
bezig was, een lievelingsgedicht voordroeg, een bijzondere gedachte of 
een tekst aanhaalde uit de Schriften. Moeder las niet alleen erg veel, zij 
leerde ook veel uit haar hoofd. Als zij las, had zij altijd papier en potlood 
bij de hand, en als zij iets vond dat haar aansprak, schreef ze het op, niet 
om het op te bergen, maar om het uit het hoofd te leren. Als kinderen 
waren wij niet zo enthousiast om alles uit het hoofd te leren, maar het 
werd van ons verlangd. Er werd bij ons thuis niet gewoon afgewassen, 
wij wasten af en leerden de bijzondere gedachte uit het hoofd die boven 
de gootsteen hing. Datzelfde werd van ons verwacht als wij aan het strij-
ken waren. Een deel van onze training in spreekvaardigheid bestond uit 
voordrachten voor de spiegel in de badkamer, zodat wij ons de juiste 
gebaren en gezichtsuitdrukkingen eigen konden maken.' ('A Beautiful 
Journey', Relief Society Magazine, mei 1970, blz. 324.) 

• Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat ons gezin thuis leert? 

Wij kunnen onze tijd verstandig gebruiken, zodat we thuis kunnen leren 
en studeren. Wij kunnen tijd reserveren voor rustige studie en besprekin-
gen. Wij kunnen de radio- en televisieprogramma's met zorg uitkiezen. 
Wij kunnen genieten van goede boeken en interessante gesprekken. 
Wij kunnen de gezinsavond gebruiken om nieuwe dingen te leren. Als 
huismoeder kunnen we onze vaardigheden verbeteren door te studeren, 
te lezen, te bespreken, te observeren en verschillende huishoudelijke 
methoden uitproberen. 

Het gezin van Walter Gong is een goed voorbeeld van de manier waarop 
een gezin samen kan leren: 

'Voor het gezin van Walter Gong vereist ontwikkeling zowel geestelijke 
als verstandelijke inspanning. Hun drie kinderen geven leiding in de 
kerk en op school. (...) 

Broeder Gong is patriarch van de ring Los Altos (Californië) en hoogle-
raar in de natuurwetenschappen aan de San Jose State University. (...) 

'[Broeder Gong zegt]: "Toen de kerk een deel van ons leven werd (broe-
der en zuster Gong zijn al jarenlang lid van de kerk), werd ontwikkeling 
nog belangrijker voor ons wegens de leerstelling dat 'de heerlijkheid 
Gods (. . .) intelligentie [is]'" (LV 93:36). 

'Broeder en zuster Gong hebben hun kinderen iedere avond aan tafel on-
derwezen. "Wij hebben er een gewoonte van gemaakt om aan tafel ieder 
gezinslid de kans te geven de gebeurtenissen van de dag te bespreken. 
Het is de tijd dat de kinderen, rekening houdend met het gezin, plannen 
voor hun activiteiten kunnen maken." 

'De patriarch vindt nadrukkelijk dat het de verantwoordelijkheid van de 
ouders is dat hun kinderen op persoonlijke openbaring kunnen vertrou-
wen als ze het huis verlaten. "Persoonlijke openbaring vereist studie en 
gebed", zegt hij. "Als kinderen daarom thuis het belang van studie leren 
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inzien en hoe zij moeten bidden, hebben zij een basis om zelf leiding van 
de Heer te ontvangen/" ('Education Has Spiritual Meaning to Family', 
Church News, 29 juli 1978, blz. 15.) 

• Hoe kunnen kinderen in een gezin als dat van broeder en zuster Gong 
profiteren van het onderwijs van hun ouders? 

Laten wij aan ons eigen gezin denken en ons de volgende vragen stellen: 

Onderwijzen wij elkaar in het gezin? 

Vinden wij het leuk om samen te lezen, muziek te maken, te tekenen of 
te schilderen? 

Is extra tijd ons tot last, of is het een kans om nieuwe vriendschappen 
te sluiten, nieuwe interesses te ontwikkelen, dingen te bedenken en te 
bouwen? 

De school 
Een goede schoolopleiding geeft ons meer kansen om ons te ontwikkelen. 

De heer [Conrad] Hilton heeft ooit verteld dat een gewone staaf ijzer 
vijf euro waard was. Datzelfde ijzer zou 10,50 euro waard zijn als er hoef-
ijzers van gemaakt waren. Als men er naalden van maakte, zou het 
3.285 euro waard zijn. En als er schakelraderen voor horloges van ge-
maakt waren, zou dat ijzer meer dan 250.000 euro opbrengen. 

Ogenschijnlijk is de waarde van ruw ijzer slechts wat het kost om het als 
grondstof te winnen. De hogere waarde hangt af van wat ervan gemaakt 
wordt. Mensen lijken veel op ijzer. U en ik kunnen niets meer dan ruw 
materiaal blijven, maar wij kunnen ook in hoge mate gepolijst worden. 
Onze waarde wordt bepaald door wat wij zelf bereiken.' (Spencer W. 
Kimball, 'On Cheating Yourself', New Era, april 1972, blz. 32.) 

• Laat visueel hulpmiddel 33-a zien: 'Een vrouw die een vaardigheid 
ontwikkelt'. 

• Wat is het ruwe materiaal of de mogelijkheid die wij allemaal hebben? 
Hoe kunnen wij onze waarde verhogen? Hoe kan onderwijs onze per-
soonlijke waarde verhogen? 

Een goede opleiding is een hulpmiddel om later in onze eigen behoeften 
en de behoeften van onze gezin te voorzien. Als zusters behoren wij vaar-
digheden te ontwikkelen waardoor wij in staat zullen zijn om zo nodig 
voor ons gezin te zorgen. 

'Iedere jonge heilige der laatste dagen behoort de volgende raad van 
het Eerste Presidium ter harte te nemen: 'De kerk heeft haar leden 
en vooral de jeugd al lang aangemoedigd om een universitaire opleiding 
te volgen of een goed vak te leren. (. . .) Wij (...) moedigen jonge mensen 
aan om na de middelbare school [zo mogelijk] verder te studeren.' 
(William R. Siddoway, 'Are Four Years of College Necessary?' New Era, 
december 1971, blz. 41.) 

286 



Les 28 

Ouderling Stephen L. Richards heeft gezegd: 'Wij willen dat onze jeugd 
een goede opleiding krijgt. Wij willen dat zij de geschiedenis van de 
wereld en de natuurwetten begrijpen. Wij willen dat zij van het beste 
kunnen genieten dat de Heer in zijn voorzienigheid de mens gegeven 
heeft om zich in te ontwikkelen. Wij willen dat zij met hun opleiding als 
achtergrond in staat zullen zijn om intelligente oordelen te vellen en 
verstandige beslissingen te nemen, zodat zij een nuttig en gelukkig leven 
kunnen leiden.' (Where is Wisdom? [1955], blz. 160-161.) 

Dat is op ons allemaal van toepassing. 

• Lees LV 88:78-79. Wat voor dingen moeten wij leren? 

President Brigham Young heeft gezegd: 'Het is onze plicht een ontwik-
keld volk te worden in alle takken van het onderwijs die de mensheid 
bekend zijn.' (Geciteerd door Harvey L. Taylor, 'Learning is an Endless 
Process', Improvement Era, april 1964, blz. 298.) 

• Wat voor opleidingsmogelijkheden zijn er in uw omgeving 
beschikbaar? Waarom is het belangrijk dat u gebruik maakt van 
die mogelijkheden? 

De kerk 
Als we naar school gaan, mogen we evangeliestudie en de activiteiten in 
de kerk niet veronachtzamen. Onze opleiding in het evangelie is in die 
periode even noodzakelijk als in andere levensfasen. 

Ontwikkeling omvat het verkrijgen van kennis van God en de waarheid 
van het evangelie. President J. Reuben Clark jr. heeft gezegd: "Men 
kan zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied leren, en het ene is niet 
compleet zonder het andere; wat mij betreft zou ik, als ik mij maar op 
één gebied kon ontwikkelen, de voorkeur geven aan de ontwikkeling 
van de geest." ('Spiritual Education', Church News, 29 juni 1974, blz. 16.) 

De kerk biedt ons veel mogelijkheden om te leren en te groeien. Als wij 
roepingen aanvaarden om te dienen en les te geven, vergroten wij onze 
vaardigheden om met anderen om te gaan, leiding te geven en als huis-
moeder werkzaam te zijn. Mevrouw Rebecca Keale uit Maui (Hawaï), 
heeft ooit het volgende over de zustershulpvereniging gezegd: 

'"De vaardigheden die ik op de ZHV geleerd heb, draag ik altijd bij mij. 
( . . .) Mijn kennis heb ik in de ZHV ontwikkeld. ( . . . )" 

'Voor zuster Keale is alles in de kerk opwindend. Zij werkt hard en is 
goed georganiseerd. Thuis heeft ze bijvoorbeeld een grote kamer als 
"projectkamer" ingericht, waar alle projecten waar zij mee bezig is op 
de vloer uitgespreid liggen zodat zij onmiddellijk met iets kan beginnen 
of stoppen. Zij staat 's morgens om vijf uur op en als haar 's nachts iets 
te binnen schiet, staat zij op om het op te schrijven. (.. .) 

'"Ik weet dat hoe meer ik geef, hoe meer de Heer mij zal zegenen, 
daarom blijf ik bezig", zegt ze. "Ik heb geleerd dat de mens liefde nodig 
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heeft en daarom vertel ik de zusters dat zij moeten 'geven', dat zij liefde 
moeten hebben. Ik nodig ze thuis uit, waar altijd een deken staat opge-
steld die doorgestikt moet worden, want ik weet dat zij bezig moeten zijn 
met dienstbetoon. Op die manier hebben zij iets te geven. ( . . . )" 

'[Zuster Keale zegt ook]: "Omdat de lessen zo goed zijn, komen er meer 
zusters naar zowel de leidstersvergaderingen als de wekelijkse bijeen-
komsten van de ZHV.'" ('Relief Society Skills Aid Hawaiian Leader', 
Church News, 2 februari 1974, blz. 10.) 

Leren vereist inspanning 
Leren vereist voortdurende inspanning. Als wij niet studeren is het veel 
te gemakkelijk voor ons om geestelijk lui te worden. 

• Wat houdt studeren in? 

Door studie vergaren wij niet alleen kennis, maar houden we ook ons 
verstand actief. Zuster Aline R. Pettit heeft eens verteld hoe haar moeder 
bleef leren en groeien, ook toen zij bijna doof was en steeds minder kon 
zien: 

'Moeder wordt negentig in juli. Toen ik haar laatst bezocht, was zij in de 
wolken omdat het groepje vrouwen waar zij mee omging, 'de Dochters 
van de Pioniers', besloten had bij haar in het verpleeghuis te vergaderen 
zodat zij de lessen kon blijven volgen. 

'"Kunt u die lessen dan volgen, moeder?" vroeg ik. 

'"Nee, ik kan ze niet volgen, want ik ben bijna doof, maar dat geeft niet. 
Zij hebben mij gevraagd tijdens iedere bijeenkomst een gedicht voor te 
dragen en daar verheug ik mij zo op." 

'"Maar moeder", zei ik, "hoe kunt u een gedicht voordragen als uw ogen 
zo slecht zijn?" 

'Die vraag had ik beter niet kunnen stellen. 

'"Natuurlijk lees ik die gedichten niet voor! Een van de dames helpt mij 
en ik leer ze uit het hoofd." 

'"Leert u iedere maand een nieuw gedicht uit het hoofd?" 

'"Zeker", antwoordde zij. "Ik kan hier niet zitten niksen!'" ('A Beautiful 
Journey', Relief Society Magazine, mei 1970, blz. 328.) 

• Hoe bleef deze zuster ondanks haar lichamelijke beperkingen leren? 

Lezen is een uitstekende manier om te leren. De meesten van ons hebben 
goede ogen en kunnen lezen. We moeten echter wel beseffen dat lezen 
om te leren iets anders is dan lezen om zich te vermaken. Er zijn verschil-
lende manieren om meer van ons lezen te leren. 

• Laat visueel hulpmiddel 33-b zien: 'Door te lezen kunnen we blijven 
leren'. 
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• Zet de volgende ideeën op het bord en bespreek hoe we die in praktijk 
kunnen brengen: 

1. Ons leesmateriaal zorgvuldig uitkiezen 

2. Een vaste tijd reserveren om te lezen 

3. Een bepaald doel hebben bij het lezen 

4. Notities maken terwijl wij lezen 

5. De ideeën bespreken die wij tijdens het lezen opdoen 

Door het met anderen te bespreken kunnen wij ons beter herinneren wat 
wij gelezen hebben. Dan kunnen we ook het onderwerp beter begrijpen. 
Met vastberadenheid en zelfdiscipline kunnen wij iedere dag leren en 
vooruitgang maken door onze leesgewoontes te verbeteren. 

Van hen die buitenshuis moeten werken om voor zichzelf en anderen te 
zorgen, kan nog meer inspanning en vastberadenheid worden gevergd. 
Zij kunnen echter ook blijven leren en hun vaardigheden vergroten door 
iedere dag of iedere week tijd voor studie te reserveren. 

President N. Eldon Tanner heeft ooit het volgende verteld over een loop-
jongen die hij had aangenomen en die bereid was om op verschillende 
manieren te leren en hard te werken: 

'De nieuwe jongen, zoon van een weduwe, was een vlotte jonge kerel die 
geïnteresseerd was in alles wat er om hem heen gebeurde en altijd bereid 
was om hulp te verlenen. Hij wilde anderen van dienst zijn en helpen 
en zoveel mogelijk over het bedrijf leren. Hij probeerde niet de directeur 
van de zaak te zijn, maar hij probeerde wel de beste loopjongen te zijn. 
Hij ging naar de avondschool om zich verder te ontwikkelen. Iedereen 
mocht hem graag. 

'Hij was er nog maar een paar maanden toen (...) hij bevorderd werd tot 
een positie met meer verantwoordelijkheid. Voor het eind van het jaar 
werd hij nog eens bevorderd en door zijn houding zal hij vooruitgang 
blijven maken. Hij was bereid om meer te doen dan van hem verlangd 
werd. Hij was geïnteresseerd in het bedrijf en wilde van dienst zijn. En hij 
was in alle opzichten betrouwbaar.' ('He Was Prepared to Go the Extra 
Mile', in Leon Hartshorn, Outstanding Stories by General Authorities, 
3 delen [1970-1973], deel 1, blz. 212.) 

• Wat zijn enkele manieren waarop deze jongen bleef leren? 

Wat voor werk we ook doen, we moeten proberen steeds meer te leren 
en ons te verbeteren. Als er nieuwe landbouwmethoden worden ontdekt, 
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zal de verstandige boer proberen er meer over te weten te komen om 
te zien of ze in zijn situatie van belang zijn. Als er nieuwe methoden ont-
dekt worden om voedsel te bewaren en op te slaan, zal de verstandige 
huismoeder ze bestuderen en proberen ervan te profiteren. 

• Hoe kunnen wij als huisvrouw, moeder, studente en werkende vrouw 
blijven leren en vooruitgang maken? 

Leren verrijkt ons leven 
'[Verscheidene jaren geleden in het zendingsgebied Fiji], in een hele kleine 
gemeente, waren twaalf vrouwen die de ZHV bijwoonden, waarvan er 
tien geen lid waren. De ZHV-presidente gaf de vrouwen les en moedigde 
hen aan om hun leven en hun omgeving te verbeteren. Zij liet hen zien 
hoe zij hun woning konden verbeteren door er scheidingswanden voor 
privacy in aan te brengen en hoe zij aantrekkelijke klimplanten over hun 
rieten daken konden laten groeien. Zij leerde ze kleedjes haken en op 
efficiëntere wijze schoonmaken. De hoofdman van het dorp wilde deze 
vrouw eerst helemaal niet in zijn dorp hebben, maar toen zij hem eens 
rondleidde en liet zien hoe het dorp erop vooruit was gegaan, zei hij dat 
zij mocht blijven en dat zij konden blijven vergaderen.' (Janet Brigham 
en Herbert F. Murray, "The Saints in Fiji', Ensign, november 1973, blz. 28.) 

• Hoe werd dit dorp verrijkt door wat de zusters geleerd hadden? Wat 
voor invloed had het geleerde op de vrouwen in dit dorp? 

• Wat zijn enkele andere manieren waarop ons leven door leren verrijkt 
kan worden? 

Ongeacht waar wij leven, hoe oud wij zijn of wat onze omstandigheden 
zijn, wij kunnen altijd nieuwe dingen leren die ons leven verrijken, door 
ze interessanter en nuttiger te maken. Zelfs als een oude vrouw haar been 
breekt waardoor zij verschillende maanden thuis moet blijven, kan zij 
diepte geven aan haar denken door boeken te lezen en na te denken over 
de inhoud. Net als een andere vrouw zal zij misschien zeggen: 'Uit deze 
ervaring heb ik geleerd dat we nieuw geluk kunnen vinden en nuttiger 
kunnen zijn door ons verstand beter te gebruiken en een ruimere blik te 
krijgen. Ik wou dat ik jaren gelden de kennis had gehad die ik nu op mijn 
76 s f e heb gekregen.' (Relief Society Magazine, juli 1967, blz. 550.) 

De kennis die wij vergaren, komt niet alleen ons ten goede maar ook ons 
gezin. 

• Hoe kan ons gezin door onze kennis gezegend worden? Vraag de 
zusters hoe bepaalde leerervaringen hun gezin tot zegen zijn geweest. 

Besluit 
Onze hemelse Vader verwacht van ons dat wij ons leervermogen gebrui-
ken om ons leven te verbeteren en anderen van dienst te zijn. Toen de 
profeet Joseph Smith de zustershulpvereniging voor de vrouwen van de 
kerk organiseerde, zei hij: 'In de naam van de Heer open ik nu voor u de 
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deur, en deze vereniging zal zich verheugen, en kennis en wijsheid zullen 
van nu af aan nederdalen; dit is het begin van betere tijden voor de 
armen en behoeftigen, die zich zullen verheugen en zegeningen over u 
uitstorten.' (History of the Church, deel 4, blz. 607.) 

Opdracht 
Bedenk iets waardoor u kunt blijven leren. Organiseer uw tijd zo dat u 
iedere dag iets nieuws en waardevols kunt leren. Maak plannen om thuis 
meer leermomenten te creëren. Bespreek het belang van onderwijs op een 
gezinsavond. Help uw kinderen bij het opstellen van een onderwijsplan. 

Aanvullende Schriftuur 

• Spreuken 19:20, 27 (zoek naar kennis die tot rechtschapenheid leidt) 

• 2 Timoteüs (Schriftuur is bruikbaar voor lering, vermaning, verbetering 
en instructie) 

• Matteüs 11:29 (leer van Mij) 

• LV 19:23 (leer van Mij) 

• LV 109:7 (zoek naar kennis door studie en door geloof) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Zet de ideeën op het bord die in deze les worden gegeven om meer 
en beter te leren. 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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PERSOONLIJK 
EN GEZINSGEBED 

Het doel van deze les is ons te inspireren om door middel van gebed 
dichter tot onze hemelse Vader te komen. 

Communicatie met onze hemelse Vader 

• Zing 'Dacht gij aan 't gebed?' (Lofzang 96.) 

President Heber J. Grant was altijd erg onder de indruk van de manier 
waarop president Brigham Young met de Heer sprak. President Grant 
zei: 'Ik kende de profeet Brigham Young goed. Als kind en als jongeman 
was ik er vaak bij als hij met zijn gezin in het Lion House neerknielde 
om te bidden. Ik getuig tot u dat ik als klein kind meerdere malen heb 
opgekeken en me heb omgedraaid om naar de plaats te kijken waar 
Brigham Young aan het bidden was, om te zien of de Heer er niet stond. 
Het leek wel alsof hij met de Heer sprak als een man met een ander zou 
spreken.' ('He Talked to the Lord', Leon Harsthorn, Classic Stories from 
the Lives of Our Prophets [1975], blz. 44.) 

Wij kunnen allemaal met onze hemelse Vader communiceren. Als wij 
bidden, spreken wij in feite met Hem - hardop of in gedachten. Het 
gebed is een vorm van aanbidding. 

Als wij bidden, spreken wij onze dankbaarheid uit en vragen wij om 
goddelijke raad. Wij belijden zonden en zwakheden, vertrouwen onze 
hemelse Vader onze gedachten en gevoelens toe, en vertellen Hem over 
onze successen en teleurstellingen. Door middel van het gebed kunnen 
wij hulp vragen voor onszelf en voor anderen. 

• Laat visueel hulpmiddel 34-a zien: 'De taal van het gebed'. 

• Laat de aangewezen zuster vertellen hoe we moeten bidden. 
(Zie Evangeliebeginselen, hoofdstuk 8, 'Tot onze hemelse Vader bidden'.) 

Ons is geboden 'dat gij zowel overluid als in uw hart zult bidden; ja, zowel 
voor de wereld als in het geheim, zowel in het openbaar als in het verborgen' 
(LV 19:28; cursivering toegevoegd). De Heer heeft ons richtlijnen en een 
voorbeeld van een gebed gegeven, namelijk het onzevader, zodat we dit 
gebod kunnen naleven. (Zie Matteüs 6:7-13 en 3 Nephi 13:7-13.) 
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De taal van het gebed 

Aanspreken: 
'Onze Vader in de hemel' 

Dankzeggen: 
'Wij danken U' 

Vragen: 
'Wij vragen U' 

Afsluiten: 
'In de naam van Jezus Christus. 

Amen/ 

34-a: De taal van het gebed. 
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• Lees Matteüs 6:7 of 3 Nephi 13:7. Wat betekent 'omhaal van woorden' 
of 'ijdele herhalingen'? Hoe kunnen we die vermijden als we bidden? 

• Lees Matteüs 6:9-13 of 3 Nephi 13:9-13. Wat kunnen we van het voor-
beeld van de Heiland over het gebed leren? Waarom is het belangrijk 
om de wil van onze hemelse Vader te aanvaarden als we bidden? 

• Lees LV 88:62-64. Wat voor aanwijzingen staan er in deze teksten over 
het gebed? Welke zegeningen worden ons in LV 88:63-64 beloofd? 

Om dichter bij Hem te kunnen komen, heeft onze hemelse Vader ons 
door middel van onze leiders instructies over het gebed gegeven. 
Bisschop H. Burke Peterson heeft het volgende gezegd: 

'Als u de Heer in vertrouwen wilt nemen of de kwaliteit van uw gesprek-
ken met Hem wilt verbeteren, (.. .) kunt u het volgende doen: ga ergens 
heen waar u alleen kunt zijn, waar u kunt nadenken, waar u kunt neer-
knielen, waar u hardop met Hem kunt praten. Probeer u in gedachten 
een voorstelling van Hem te maken. Vergeet niet met wie u praat, beheers 
uw gedachten, laat ze niet afdwalen, spreek Hem aan als uw Vader en 
uw Vriend. Vertel Hem dan wat u Hem wilt vertellen, geen banale zinnen 
die niets betekenen, maar houd een oprecht, hartgrondig gesprek met 
Hem. Neem Hem in vertrouwen, vraag Hem om vergeving, smeek Hem, 
geniet van zijn aanwezigheid, bedank Hem, uit uw liefde voor Hem 
en luister naar zijn antwoorden. Luisteren is een essentieel onderdeel van 
het gebed. De antwoorden van de Heer zijn zacht, heel zacht. In feite 
horen maar weinig mensen zijn antwoorden met hun oren. Wij moeten 
zeer aandachtig luisteren, anders herkennen wij ze niet. De meeste 
antwoorden van de Heer komen als een warm, aangenaam gevoel in ons 
hart, of als gedachten in ons verstand. Zij worden ontvangen door hen 
die zijn voorbereid en geduldig zijn.' (Conference Report, oktober 1973, 
blz. 13; of Ensign, januari 1974, blz. 19.) 

Onze hemelse Vader luistert als wij Hem aanroepen. 

• Lees 1 Johannes 5:14-15. 

Onze hemelse Vader zal onze gebeden verhoren, als wij nederig zijn en 
overeenkomstig zijn wil vragen stellen. 

• Lees LV 112:10. 

Door middel van het gebed aan persoonlijke behoeften voldoen 
Als wij door middel van het gebed op zinvolle wijze met onze hemelse 
Vader willen communiceren, zullen wij tijd met Hem moeten doorbrengen. 

'Een godsdienstleraar stelde eens aan zijn klas voor om minstens vijftien 
minuten per dag te bidden. Dat vonden veel studenten onredelijk lang! 
Eén studente kwam na de les naar hem toe en zei: "Ik zou niet weten wat 
ik zolang tegen de Heer zou moeten zeggen." 

'De leraar vroeg: "Praat je elke dag niet veel langer met je kamergenote?" 
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'"Natuurlijk", antwoordde de jonge vrouw. 

"'Denk er dan eens over na", zei de leraar, "waarom je meer te bespreken 
hebt met je kamergenote dan met de Heer.'" (Karen Lynn, 'Prayer: The 
Heart of the Sabbath', Ensign, januari 1978, blz. 31.) 

• Hoe zou deze jonge vrouw meer dingen kunnen bedenken om in haar 
gebeden over te praten als ze rustig over haar zegeningen en behoeften 
nadenkt? 

• Waarom is het belangrijk dat wij door middel van het gebed in onze 
behoeften leren voorzien? 

• Lees Alma 37:37. Hoe zegent de Heer ons als we bidden? 

Wij moeten ons niet beperken tot een vast aantal onderwerpen in ons 
gebed. Wij moeten onze hemelse Vader bij alles wat ons aangaat betrek-
ken - ons werk, ons gezin, onze problemen. 

• Lees Alma 34:17-28. 

Wij behoren te bidden om erachter te komen waarover wij tijdens het ge-
bed moeten praten. Gedurende het bezoek van de Heiland aan Amerika 
werd het Nephitische volk in hun gebeden geïnspireerd. 'Want hun 
werd gegeven, wat zij zouden bidden' (3 Nephi 19:24). Als wij onder lei-
ding van de Heilige Geest bidden, zal Hij ons veel gedachten en gevoe-
lens geven. 

Onze hemelse Vader kent onze behoeften beter dan wijzelf. Hij weet 
wat goed voor ons is en wat wij moeten overwinnen. Als wij ons tot 
Hem wenden, zal Hij ons helpen inzien hoe wij in onze behoeften 
kunnen voorzien. Een oudere zuster die in moeilijkheden verkeerde, 
vroeg om een priesterschapszegen en kreeg in de zegen deze raad 
van haar bisschop: 

'"Ga iedere dag op uw knieën om uw hemelse Vader te danken. Vraag 
Hem niets, maar dank Hem voor wat Hij u geeft." 

'De problemen van deze zuster kwamen uit ernstige problemen in haar 
omgeving voort. Ze had juist veel behoefte om dingen te vragen, maar 
zij aanvaardde het idee om dagelijks een gebed van alleen dankzegging 
tot haar hemelse Vader te richten. 

'De eerste keer dat zij neerknielde om zo'n gebed uit te spreken, was zij 
verbaasd dat haar hart overstroomde van dankbaarheid. Zij hoefde hele-
maal niet te zoeken naar iets waar zij dankbaar voor was. 

'Door omstandigheden woonde ze ver bij haar oude vrienden vandaan, 
maar ze kreeg brieven van hen uit haar vroegere woonplaats. Behalve 
haar man was niemand meer van haar afhankelijk, maar hij was nog 
steeds bij haar. Ze kon niet meer over de velden naar de zonsondergang 
kijken, hoewel zij daar wel naar verlangde. Maar zij had haar ogen nog 
om zoveel andere prettige en nuttige dingen te zien en te doen. (...) 
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'Haar herinneringen waren nog niet vervaagd. De vreugde in de tempel 
van de Heer en de omgang met anderen daar was nog echt. Zij kon in 
haar gedachten de heerlijke frisse ochtenden herleven toen zij met haar 
hond door de bedauwde velden liep. De belangstellende gezichten van 
de leden van de zondagsschoolklas, de genealogische groepen, de jonge-
vrouwen en de ZHV-zusters die zij les gegeven had, kon zij zich nog 
goed herinneren. (. . .) 

'Ongeacht waar zij woonde en of zij een roeping in de kerk had of niet, 
het feit dat zij een dochter van God was bleef bestaan. (. . .) 

'De dagen gingen voorbij en de beproefde zuster begon naar haar dank-
gebeden uit te zien. Zij werden veel langer dan de gebeden waarin zij de 
Heer om zegeningen bad. Zij had ontdekt dat zij veel minder nodig had 
dan dat zij ontving. Door de dankzegging ontving zij haar zegeningen 
telkens opnieuw.' (Wilma Logan, 'Prayers of Praise', Instructor, december 
1970, blz. 461.) 

• Hoe werd door de dankgebeden aan de behoeften van deze zuster 
voldaan? Hoe kunnen wij hulp ontvangen als we onze hemelse Vader 
danken voor zijn zegeningen? 

Als wij bidden, mogen wij de wijsheid van onze alwetende en volmaakte 
hemelse Vader niet vergeten, en moeten we zijn wil in alles aanvaarden. 
Soms verhoort Hij in zijn wijsheid onze gebeden op een onverwachte 
manier. Dat blijkt uit het volgende verhaal dat verteld werd door presi-
dent N. Eldon Tanner: 

'Ik was zeer onder de indruk van de houding van mijn dochter en haar 
man die een kind met leukemie hadden. De artsen zeiden dat het kind 
maar één of twee jaar te leven had. Ik herinner mij nog wat een schok 
dat voor hen was en hoe zij de Heer smeekten, naar de tempel gingen 
en vastten en baden om genezing voor dit kind; en het diepst raakte ik 
onder de indruk van het feit dat zij hun gebed altijd besloten met: 
"Niet onze wil, maar uw wil geschiedde; en geef ons de kracht om uw 
wil te aanvaarden." 

'Hij leefde veel langer dan de artsen hadden voorspeld, maar uiteindelijk 
overleed hij. Het ontroerde mij toen ik zijn ouders de Heer hoorde bedan-
ken voor het voorrecht dat zij nog zo lang voor hem mochten zorgen 
en dat hij zo'n lief kind was geweest. Daarna vroegen ze de Heer om hen 
te helpen, zodat zij eens met hem in het hiernamaals mochten leven.' 
('Importance and Efficacy of Prayer', Ensign, augustus 1971, blz. 3.) 

• Hoe werd door het gebed aan de behoeften van de ouders voldaan? 
(Zij werden gezegend met de kracht die zij nodig hadden om de wil 
van de Heer te aanvaarden.) 

• Waarom is het belangrijk om te bidden dat de wil van de Heer zal 
geschieden? (De Heer weet in zijn oneindige wijsheid wat het beste 
voor ons is.) 
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Naast het gebed voor ons gezin en onszelf, behoren wij ook voor anderen 
te bidden. Als lid van de kerk kunnen wij gezamenlijk bidden voor de 
mensen die bijzondere behoeften hebben. 

Wij krijgen ook geregeld de kans om in de kerk te bidden. Daarover heeft 
een lid ooit gezegd: Tk vind het altijd fijn als ik op het podium mag zitten 
voordat ik in naam van alle aanwezigen een gebed uitspreek. Dan kan 
ik hun gezicht zien en proberen aan te voelen wat hun behoeften zijn en 
voor welke zegeningen zij het dankbaarst zijn. Ik vraag de Heer om mij 
te helpen zodat mijn gebed in overeenstemming met de gebeden in hun 
hart zal zijn.' (Geciteerd door Karen Lynn, Ensign, januari 1978, blz. 32.) 

• Hoe kan zo'n gebed in overeenstemming met de behoeften van 
anderen zijn? 

Ons gezin door middel van het gebed versterken 

• Laat visueel hulpmiddel 34-b zien: 'Een gezin dat in gebed is 
neergeknield'. 

• Lees 3 Nephi 18:21. 

Een zuster heeft ooit verteld hoe zij over het dagelijkse gezinsgebed 
denkt: 'Er is een tijd geweest dat ik het dagelijkse gezinsgebed niet zo 
belangrijk vond. Maar nu ik moeder ben van een groot gezin, denk ik er 
anders over. Ik geloof dat een van de belangrijkste geestelijke wapens 
van mijn gezin onze vastgestelde gebeden zijn. Door vastgestelde tijden 
voor ons ochtend- en avondgebed (.. .) kunnen we onze aandacht een 
ogenblik op geestelijke zaken richten, ondanks alle afleidingen en zorgen. 
Wij proberen er geen ritueel van te maken: wij weten slechts dat er gebe-
den zal worden, wij weten wanneer en waar. Deze gebeden zijn een bol-
werk als wij met de Geest bidden. Mijn hart verheft zich als ik mijn gezin 
zie samenkomen om te bidden.' (Geciteerd door Karen Lynn, Ensign, 
januari 1978, blz. 32.) 

• Waarom was het gezinsgebed belangrijk voor deze zuster? 

Het is belangrijk dat wij iedere morgen en iedere avond als gezin samen-
komen om te bidden. Alle leden van het gezin die daartoe in staat zijn, 
zelfs de kleintjes, behoren om de beurt het gebed uit te spreken. Ieder lid 
van het gezin moet in de gelegenheid worden gesteld om te bedanken 
voor de zegeningen die het gezin heeft ontvangen. Als een lid van het 
gezin geconfronteerd wordt met een bepaalde verantwoordelijkheid of 
een probleem, behoort het gezin tijdens het gezinsgebed een bijzondere 
zegen voor die persoon te vragen. Hierdoor wordt de gezinsband ver-
sterkt en worden de gevoelens ten opzichte van elkaar verbeterd. Als kin-
deren voor elkaar bidden, voelen zij een sterkere band en maken ze meer 
deel uit van eikaars leven. Als wij neerknielen, zijn wij geneigd onze 
geschillen te vergeten en goed over anderen te denken. Dan bidden we 
voor eikaars welzijn en om de kracht om onze zwakheden te overwinnen. 
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De kracht van het gebed in het versterken van een huwelijk wordt prach-
tig weergegeven door Catherine Marshall in haar boek A Man Called 
Peter: 'Hoewel Peter en ik, zoals ieder normaal echtpaar, weieens menings-
verschillen hadden, merkten wij dat deze geschillen nooit ernstig of ver-
bitterd konden worden zolang wij samen konden bidden. Wij leerden 
deze les zo grondig dat het een van de raadgevingen werd die Peter altijd 
aan echtparen met huwelijksproblemen gaf. "Als u samen neerknielt", zei 
hij altijd, "dan zullen uw problemen spoedig opgelost zijn. Je kunt 
niet samen bidden en kwaad op elkaar blijven."' ([1951], blz. 119-120.) 

• Hoe kan ons gezin door het gezinsgebed geholpen worden? 

Liefde en eenheid zullen in een gezin toenemen als de leden van het 
gezin samen neerknielen om met hun hemelse Vader te praten. Zij beho-
ren voor elkaar te bidden zodat zij de kracht zullen krijgen om hun 
taken thuis, in de kerk, op het werk en op school te vervullen. De leden 
van een gezin kunnen door het gezinsgebed de kracht krijgen om verlei-
dingen te weerstaan. 

President N. Eldon Tanner heeft de invloed van het gezinsgebed in zijn 
leven uitgelegd: 'Als ik eraan denk dat wij als gezin iedere morgen en 
avond neerknielden, besef ik hoeveel het voor ons kinderen betekende 
om onze vader de Heer te horen aanroepen en te horen hoe hij met Hem 
sprak. Hij uitte zijn dankbaarheid en vroeg de Heer om zijn gewas, zijn 
vee en al onze activiteiten te zegenen. Het gaf ons altijd meer kracht om 
verleidingen te weerstaan als wij eraan dachten dat wij 's avonds verslag 
aan de Heer moesten uitbrengen.' ('The Power of Prayer', Prayer [1977], 
blz. 129.) 

• Hoe wordt ons gedrag beïnvloed als wij weten dat wij 's avonds ver-
slag uit moeten brengen aan de Heer? 

• Waarom zijn wij en onze kinderen door het gebed beter in staat om 
verleidingen te weerstaan? (Zie 3 Nephi 18:15.) 

Door middel van het gebed kunnen kinderen beginselen leren die een 
kracht in hun hele leven zullen zijn. We kunnen bidden voor doelen en 
idealen waarnaar wij streven. Ouders kunnen kinderen bijvoorbeeld aan-
moedigen om zich op een zending voor te bereiden door te zeggen: 'Wilt 
u Jan zegenen dat zijn getuigenis mag blijven groeien en dat hij zich op 
een zending kan voorbereiden? Help ons als gezin om hem daarin te 
steunen.' Kinderen kunnen ook aangemoedigd worden om rein te blijven 
en de geboden te onderhouden zodat zij in de tempel kunnen trouwen. 
In het gezinsgebed kunnen ouders hun kinderen leren dat onze hemelse 
Vader hen liefheeft. 

• Wat kunnen ouders hun kinderen door het gebed leren? Hoe kunnen 
ouders door middel van het gebed laten blijken dat ze van him kinde-
ren houden? 
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Besluit 
'De ziel kan door middel van het gebed nederig worden. We krijgen een 
breder begrip en ons verstand wordt verlevendigd. We krijgen een betere 
band met onze hemelse Vader. (...) Wij hebben zijn hulp nodig. (...) Wij 
hebben de leiding van de Heilige Geest nodig. (...) Ons verstand moet 
door zijn inspiratie worden verlevendigd. Daarom bidden wij tot Hem, 
zodat we met zijn hulp zo zullen leven dat wij de waarheid zullen 
kennen en in zijn licht kunnen wandelen. Dan zullen wij de vele geboden 
onderhouden en door onze getrouwheid en onze gehoorzaamheid in 
zijn tegenwoordigheid terugkeren.' (Joseph Fielding Smith, Take Heed to 
Yourselves! [1966], blz. 344.) 

Het is een troost om te weten dat God zich om ons bekommert en bereid 
is onze gebeden te verhoren als wij op Hem vertrouwen en het goede 
doen. 

'Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen. 

'Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort 
mijn stem' (Psalmen 55:17-18). 

Opdracht 
Denk aan iets moeilijks waar u mee te maken hebt. Bedank de Heer 
voor alle zegeningen die u bedenken kunt. Vraag de Heer om hulp bij 
uw inspanningen om die taak te volbrengen. Denk tijdens uw gebed 
aan de stappen die in LV 88:62-64 genoemd worden en aan de beloofde 
zegeningen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Jakobus 5:16 (het gebed van een rechtvaardig mens vermag veel) 

• Alma 10:23 (de gebeden der rechtvaardigen) 

• 3 Nephi 12:44 (bid voor hen die u geweld aandoen) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Laat een zuster in het kort verslag uitbrengen over de manier waarop 
we moeten bidden, aan de hand van de informatie in Evangeliebegin-
selen, hoofdstuk 8, 'Tot onze hemelse Vader bidden'. 

2. Begin de les met de lofzang 'Dacht gij aan 't gebed?' (lofzang 96). 

3. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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DANKBAARHEID 
ONTWIKKELEN 

Het is het doel van deze les om ons dankbaarheid te helpen ontwikkelen 
en daar in onze omgang met anderen blijk van te geven. 

Dankbaarheid uitspreken tegenover onze hemelse Vader 
Wij zijn vaak uitermate dankbaar voor eenvoudige diensten die ons be-
wezen worden. Als iemand iets voor ons doet, behoren wij onze oprechte 
dank uit te spreken. Onze dankbaarheid zal slechts blijken als wij onze 
waardering in woorden uitspreken. Het is meer dan beleefdheid; het is 
oprechte dankbaarheid. 

Bisschop H. Burke Peterson heeft ooit het volgende voorval verteld over 
president Spencer W. Kimball en zijn talent om liefde en waardering te 
laten blijken: 

Twee weken geleden kwam ik president Kimball tegen toen wij ons 
haastten naar een vergadering. Hij stond stil, nam mijn hand vast, keek 
mij aan, vergat een ogenblik al zijn andere zorgen en zei eenvoudig: 
"Het spijt mij dat wij het soms zo druk hebben. Ik geloof dat het alweer 
enige tijd geleden is dat ik u verteld heb dat ik u liefheb en waardeer." 

'Ik voelde zijn geest; ik geloofde hem; mijn geest verhief zich tot nieuwe 
hoogten.' (Conference Report, april 1977, blz. 103; of Ensign, mei 1977, 
blz. 69.) 

President Kimball heeft het volgende gezegd over de noodzaak om onze 
dankbaarheid tegenover onze hemelse Vader uit te spreken: 'Maar al te 
vaak beschouwen wij zegeningen als iets vanzelfsprekends, zoals de zon, 
de lucht, onze gezondheid, onze mogelijkheden. Of wij aanvaarden 
iedere dag gunsten, eerbewijzen en voorrechten (.. .) zonder een woord 
van dank. Wij bedanken de persoon die ons zijn plaats in de bus afstaat, 
de persoon die ons laat meerijden, de vriend die het etentje betaalt, de 
persoon die op de baby past of de jongen die ons grasveldje maait, maar 
spreken wij onze dankbaarheid uit tegenover Hem die ons alles heeft 
gegeven?' (Faith Precedes the Miracle [1972], blz. 202.) 

• Laat visueel hulpmiddel 35-a zien: 'De tien melaatsen'. 
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• Lees Lucas 17:11-19. Waarom denkt u dat de Heer vroeg: 'Waar zijn de 
negen anderen?' Wat verwacht de Heer van ons voor alle zegeningen 
die wij van Hem ontvangen? 

Toen hij over het verhaal van de 10 melaatsen sprak, zei ouderling 
Howard W. Hunter met nadruk dat wij onze hemelse Vader voor al onze 
zegeningen moeten bedanken: 'Van de tien mannen die genezen werden, 
keerde er slechts één terug om zijn dankbaarheid te uiten. Dat moet een 
teleurstelling zijn geweest voor de Meester. Maar er zijn veel mensen die 
zegeningen ontvangen, die van de goede dingen van dit leven genieten 
en geen tijd of moeite nemen om God te bedanken. Geluk en vreugde zijn 
pas volledig als we een diep gevoel van dankbaarheid hebben en daar 
ook uiting aan geven.' (Conference Report, gebiedsconferentie Denemar-
ken, Finland, Noorwegen en Zweden, 1974, blz. 27.) 

Het is veelzeggend dat zelfs de Heiland zijn dankbaarheid voor zijn zege-
ningen ten opzichte van de Vader onder woorden bracht. (Zie 3 Nephi 
19:20, 28.) 

• Lees LV 59:7. Wat betekent het om God in alles te bedanken? 

Dankbaarheid uitspreken voor zegeningen 
Overal in de Schriften worden wij eraan herinnerd dat wij God voor alles 
moeten bedanken. De raad die Amulek aan de Zoramieten gaf, en die 
we in het Boek van Mormon kunnen lezen, is ook tegenwoordig nog 
van toepassing: 'Dat gij (...) God aanbidt (...) en dat gij dagelijks erkente-
lijk zijt voor de vele barmhartigheden en zegeningen, die Hij op u uit-
stort' (Alma 34:38). Als wij zijn hand in ons leven erkennen door onze 
vele zegeningen in te zien en onze dankbaarheid daarvoor uit te spreken, 
zal onze dankbaarheid toenemen. 

• Voor welke zegeningen behoren wij onze hemelse Vader te bedanken? 
(Zet de antwoorden op het bord.) 

Wij moeten vooral Jezus Christus dankbaar zijn voor zijn zoenoffer. 
Wij zullen nooit ten volle het lijden begrijpen dat Hij in de hof van Getse-
mane en aan het kruis onderging, maar wij kunnen onze dankbaarheid 
tonen door alles wat wij zeggen en doen. 

• Lees Mosiah 2:19-21. Hoe moeten we onze hemelse Vader volgens deze 
teksten bedanken? 

In LV 136:28 staat: 'Prijst dan de Here met gezang, muziek en dans, en 
met een gebed van lof en dankzegging.' Sommige gebeden behoren blijde 
gebeden van lof en dankzegging te zijn. Wij hoeven geen mooie woorden 
te gebruiken, maar eenvoudige, specifieke en oprechte uitingen van dank-
baarheid voor de dagelijkse zegeningen die wij ontvangen. 

• Hoe kunnen wij door een opgewekte houding onze dankbaarheid aan 
onze hemelse Vader tonen? 
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Dankbaarheid uitspreken voor tegenspoed 
Wij behoren ook dankbaar te zijn voor beproevingen, tegenspoed en ver-
driet. Het is soms moeilijk om in tijden van spanning dankbaarheid uit te 
spreken, maar juist door dergelijke situaties kunnen wij grote geestelijke 
groei doormaken. Dit wordt bijzonder goed geïllustreerd door een ver-
haal van ouderling Marion D. Hanks over een jongen en zijn moeder die 
wisten hoe belangrijk het was om hun dank uit te spreken: 

'Ik bezocht een ringconferentie waar een teruggekeerde zendeling zijn 
getuigenis gaf. Hij had niet veel tijd en hij beperkte zich tot een onder-
werp. Hij bedankte God voor een fijne, nederige moeder en vertelde waar-
om. Als tiener had hij veel verdriet gehad over de ziekte en de dood van 
zijn kleine zusje. Hij had veel van haar gehouden en zij was het lieve-
lingskind, omdat zij de jongste was. Hun vader was gestorven. Het kleine 
meisje werd ziek, en ondanks alle gebeden, zalvingen, vasten en alle 
verzorging stierf zij. De jongen ging naar zijn kamer, deed de deur op slot 
en barstte in snikken uit. Hij kon zich niet tot God wenden. Opstandig 
en boos schreeuwde hij het uit. Hoe kon een God, als er een was, toelaten 
dat er zoiets gebeurde. Hij zei dat hij nooit meer zou bidden, nooit meer 
naar de kerk zou gaan, en nooit meer vertrouwen kon hebben in een God 
die kon toestaan dat er zoiets gebeurde. En in zijn onvolwassen maar 
oprecht verdriet legde hij enkele ernstige beloften ten opzichte van zich-
zelf af. De rest van de nacht bleef hij wakker, en dacht aan wat er de vol-
gende morgen zou gebeuren. Net als in veel andere gezinnen in de kerk 
hadden zij de gewoonte om 's morgens en 's avonds met hun moeder 
neer te knielen en God te danken voor zijn goedheid en zijn zegeningen. 

'Hij wachtte op dat ogenblik en wist wat hij wilde zeggen, hoewel hij er 
erg tegenop zag. Toen zijn moeder zei: "Kom kinderen", zei hij: "Nee." 

'Zij zei: "Kom jongen, kniel neer." 

'Hij zei: "Nee, ik kniel niet neer. En ik zal ook nooit meer neerknielen." 

'Zij zei, als ik mij de woorden goed herinner, en zij ontroerden mij en ons 
allen diep: "Jongen, jij bent het oudste kind in ons gezin. Jij bent de enige 
man in dit huis, en als ik ooit een man nodig heb gehad, dan is het nu. 
Kniel neer." 

'Nog opstandig knielde hij neer omdat zijn moeder, waar hij veel van 
hield, hem nodig had. En voor het eerst begon hij te denken aan haar 
gebroken hart en haar verdriet. Hij knielde dus neer terwijl hij zich af-
vroeg waarvoor zij God die ochtend zou willen danken. En zijn moeder, 
die begreep welke vragen er in hem en in de andere kinderen leefden, 
onderwees hen die morgen op de knieën het evangelie. Zij dankte God 
voor de kennis die zij hadden, voor de zegen van eeuwige banden, voor 
leiding, doelen en overtuigingen met betrekking tot de toekomst. Zij 
dankte God dat zij gezegend waren geweest met dit lieve, engelachtige 
kind die hen zoveel had gegeven en die altijd bij hen zou horen. Uit haar 
hart leerde deze moeder, die begreep hoe wanhopig en kritiek de situatie 
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op dat ogenblik was, haar eigen kinderen waar God voor bedankt kon 
worden in dergelijke moeilijke omstandigheden. 

'Toen die jongen daar stond, een succesvolle, toegewijde heilige der laat-
ste dagen, die een eervolle, moeilijke zending had volbracht, bedankte 
hij God voor zijn heldhaftige moeder.' (Heroism, BYU Speeches of the Year 
[25 maart 1959], blz. 3-4.) 

• In hoeverre was dit dankgebed van deze moeder een hulpmiddel voor 
haar zoon? 

Ook als wij ons getuigenis geven, erkennen wij Gods goedheid voor ons. 
Zo'n uitdrukking van dankbaarheid is aangenaam in de ogen van onze 
hemelse Vader en opbouwend voor onze broeders en zusters in de kerk. 

President Howard W. Hunter heeft opgemerkt dat 'het leven - elk leven 
- zijn deel aan hoogte- en dieptepunten krijgt. Inderdaad, we zien (.. .) 
vele zegeningen die niet altijd op zegeningen lijken of zo aanvoelen.' 
(De Ster, januari 1988, blz. 54.) 

• Wat voor gepaste ervaring kunt u vertellen, waaruit blijkt dat u geleerd 
hebt dat zegeningen 'niet altijd op zegeningen lijken of zo aanvoelen'? 
Waarom is het belangrijk dat we ook in tijden van beproeving dank-
baar zijn? 

Waardering tonen aan anderen 
Ouderling Henry D. Taylor heeft in het volgende verhaal uitgelegd dat 
zelfs vreemdelingen liefde en waardering voor elkaar kunnen hebben: 

'De politie van het district Columbia veilde vrijdag ongeveer honderd 
fietsen die niet opgehaald waren. "Eén dollar", zei een jongetje van elf 
toen het bieden op de eerste fiets begon. Er werd echter veel meer voor 
geboden. "Eén dollar", herhaalde de jongen iedere keer als er een andere 
fiets aan de beurt kwam. 

'De veilingmeester, die al 43 jaar gestolen of verloren fietsen had geveild, 
merkte dat de jongen vooral veel belangstelling toonde als er een race-
fiets werd verkocht. 

'Er was nog maar één racefiets over. Daarvoor werd ten slotte 8 dollar 
geboden. "Verkocht voor 9 dollar aan die jongen daar", zei de veiling-
meester. Hij nam 8 dollar uit zijn eigen zak en vroeg de jongen om zijn 
dollar. De knaap gaf hem zijn dollar die uit allerlei muntjes bestond, nam 
zijn fiets en ging weg. Maar na een paar meter stond hij stil. Hij zette 
zijn fiets zorgvuldig neer, liep terug, sloeg dankbaar zijn armen om de 
nek van de veilingmeester en begon te huilen.' (Conference Report, april 
1959, blz. 57.) 

Wij hebben allemaal waardering nodig. Een Amerikaans industrieel, 
Charles M. Schwab, heeft gezegd: 'Ik moet de man nog vinden, wat zijn 
positie ook is, die niet beter en harder werkt als hij gewaardeerd wordt, 
dan dat hij ooit zou doen als hij veel kritiek kreeg.' (Richard Evans Quote 

307 



Les 28 

Book, blz. 171.) Als wij waardering en goedkeuring tonen, vergroten wij 
het vertrouwen van anderen in ons en moedigen we ze aan om nog beter 
hun best te doen. 

Ouderling Richard L. Evans jr. heeft het volgende geschreven over het 
belang van dankbaarheid tonen: 

'Tot vanmorgen had ik het gevoel dat ik mij had laten misbruiken. Enkele 
dagen geleden had ik door veel inspanning en met veel ongemak een 
moeilijke dienst bewezen aan een vriend die mij dit dringend had ver-
zocht. Voor zover ik wist had hij sindsdien geen enkele moeite gedaan 
om mij te spreken. Geen woord van dank, geen bewijs van enige waarde-
ring, geen opmerking dat de dienst die ik hem bewezen had bevredigend 
was geweest - slechts stilte. 

'Stilte, tot vanmorgen tenminste, toen ik een oprecht en bevredigend 
briefje van hem kreeg waarin hij zijn dankbaarheid uitsprak. In de korte 
tijd die ik nodig had om het te lezen, kreeg ik een warm gevoel van 
binnen en veranderde mijn hele kijk op de zaak. Het had hem weinig tijd 
gekost om het te schrijven, maar ik voelde mij er rijkelijk door beloond.' 
(Richard L. Evans - The Man and His Message, blz. 285.) 

• Hoe veranderden de gevoelens van ouderling Evans toen hij de uit-
drukking van dankbaarheid ontving? 

• Waarom is het belangrijk dat wij anderen dankbaarheid tonen? Wat 
doen andere mensen voor ons waarvoor wij dankbaar moeten zijn? 
Hoe kunnen we uiting aan deze dankbaarheid geven - thuis, in de 
kerk, in onze buurt en in de maatschappij? 

De Heiland heeft ons een belangrijk beginsel gegeven dat vaak de gulden 
regel wordt genoemd: 'Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet 
gij hun ook aldus' (Matteüs 7:12). Wij hebben allemaal waardering nodig, 
en willen die ook graag ontvangen. 

Ons gezin dankbaarheid leren 
'Een gefrustreerde moeder klaagde eens tegen haar buurvrouw dat nie-
mand thuis op prijs stelde wat zij deed. Zij zeiden nooit iets over al het 
werk dat zij verrichtte om het huis schoon te houden, het huis voor feest-
dagen te versieren of hun kleren te wassen en te strijken. Zij bedankten 
haar nooit voor de goede maaltijden die zij bereidde of voor het feit dat 
ze hen naar school of hun werk bracht. (...) Het ergerde haar dat zij alles 
als vanzelfsprekend beschouwden. 

'Haar buurvrouw antwoordde: "Marjan, je hebt een schoon en gezellig 
huis. Je kinderen gaan schoon en netjes gekleed naar school en naar de 
kerk. Je kunt goed koken, en ik kan niemand bedenken die haar taken in 
de kerk getrouwer uitvoert. 

'Ik neem aan dat jouw man en kinderen heus wel vinden dat je goed 
werk levert. Maar misschien zijn de andere leden van het gezin even ont-
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moedigd als jij omdat het bij jullie thuis niet de gewoonte is waardering 
te laten blijken.'" (Relief Society Courses of Study 1976-1977, blz. 6.) 

• Waar maakte de buurvrouw Marjan op attent? 

Om dankbaarheid in ons gezin te leren en te ontwikkelen moeten wij 
eerst zelf anderen leren waarderen. 'Het is even belangrijk voor ons gezin 
om dankbaarheid aan elkaar te tonen als dat het is om waardering van 
elkaar te ontvangen. Als wij anderen niet door ons voorbeeld en onze 
instructies dankbaarheid leren uiten, is het mogelijk dat zij deze belang-
rijke voorkomendheid nooit zullen leren. (.. .) Als wij willen dat anderen 
blijven doen wat zij doen, kunnen we ze het best laten weten hoezeer wij 
ze op prijs stellen.' (Relief Society Courses of Study 1976-1977, blz. 7.) 

Als onze kinderen klein zijn, moeten wij ze al leren dat ze dankbaarheid 
moeten uiten als ze geschenken krijgen of als iemand iets aardigs voor 
hen doet. Ouderling A. Theodore Tuttle heeft ooit over een ervaring ver-
teld toen hij ergens logeerde tijdens zijn bezoek aan een ringconferentie: 

'Hier zit vandaag een jongeman bij wiens ouders ik eens tijdens een ring-
conferentie heb gelogeerd. Hij was nog maar net uit huis gegaan om 
te studeren en ik mocht die zaterdagnacht in zijn kamer slapen. Toen 
zijn lieve moeder mij de kamer liet zien, opende zij de kast en zag ik dat 
er een met de hand geschreven briefje aan de roede zat vastgeplakt. 
Er stond op: 

'Mam, 

'Dank u wel dat u zo uw best hebt gedaan om er een bijzondere zomer 
van te maken. U bent een bijzondere moeder en ik dank de Heer voor de 
zegen dat ik uw zoon ben. 

Ik hou van u en stel alles wat u voor mij doet bijzonder op prijs. Tot 
november. 

Paul. 

'Zij zweeg even terwijl ik het briefje las en zei toen: "Ik hoop dat u het 
niet erg vindt om uw kleren daar op te hangen. Ik ben erg op dat briefje 
gesteld. Iedere keer als ik die kast opendoe, lees ik het opnieuw en ik 
wil het daar nog een poosje laten hangen.'" (What Kinds of Thanks, BYU 
Speeches of the Year [26 november 1968], blz. 5.) 

• Hoe gaf deze zoon uiting aan zijn dankbaarheid? Hoe voelde zijn moe-
der zich daardoor? Wat zijn enkele andere manieren waarop kinderen 
hun waardering voor leden van hun gezin kunnen tonen? Voor leer-
krachten op school en in de kerk? Voor anderen? 

Wij kunnen onze kinderen bijbrengen dat ze dankbaar moeten zijn voor 
alle scheppingen van onze hemelse Vader. Wij kunnen hun de schoon-
heid van bloemen, sterren, zonsondergangen en alle andere aspecten van 
de natuur laten zien door met ze te gaan wandelen en ze op deze dingen 
te wijzen. Door de verandering van de jaargetijden kunnen we de aan-
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dacht van ons gezin richten op de zegeningen die wij als gezin van God 
ontvangen. Als wij willen dat onze kinderen deze gaven van God herken-
nen, moeten wij de tijd nemen om onze eigen dankbaarheid voor deze 
dingen te uiten. 

De kinderen erbij betrekken als wij iets voor anderen doen, kan een hulp-
middel zijn om onze zegeningen in te zien. Door dergelijke dienstverle-
ning kunnen wij onze dankbaarheid tonen voor de zegeningen waardoor 
we in staat zijn om anderen te helpen. 

Het is belangrijk dat wij thuis gebeden van lof en dankzegging uitspre-
ken. President N. Eldon Tanner werd eens door zijn dochter aan dit 
beginsel herinnerd: Tk was eens diep ontroerd toen een van onze doch-
tertjes na het gezinsgebed zei: "Papa, ik geloof niet dat wij om nog meer 
zegeningen moeten vragen. De Heer is erg goed voor ons. Ik denk dat 
wij zijn hulp nodig hebben om de zegeningen waardig te zijn die wij van 
Hem ontvangen." Sindsdien hebben wij beter ons best gedaan om onze 
dankbaarheid tegenover onze hemelse Vader uit te spreken.' (Seek Ye First 
the Kingdom of God, blz. 159-160.) 

• Hoe kunnen wij ons als gezin onze zegeningen beter bewust worden 
door onze dankbaarheid in onze gebeden te uiten? 

Besluit 
Dankbaarheid is een gevoel dat duidelijk in ons leven en dat van ons 
gezin aanwezig moet zijn. Wij worden door onze hemelse Vader bijzon-
der gezegend en wij moeten Hem voortdurend voor onze zegeningen 
bedanken. Als wij onze dankbaarheid ten opzichte van onze hemelse 
Vader en anderen uitspreken, zullen onze kinderen ook dankbaarheid 
ontwikkelen. Dan zal er meer liefde in ons gezin zijn. Onze hemelse 
Vader heeft beloofd: 'En hij, die alle dingen met dankbaarheid ontvangt, 
zal worden verheerlijkt, en de dingen der aarde zullen hem worden toe-
gevoegd, zelfs honderdvoudig, ja, en meer dan dit' (LV 78:19). 

Opdracht 
Denk aan de mensen die iets voor u doen (vrienden, leerkrachten, pries-
terschapsleiders, ouders, andere familieleden, reparateurs), en zoek 
manieren om ze uw dankbaarheid te tonen. 

Bespreek tijdens de gezinsavond het onderwerp dankbaarheid. Zorg 
ervoor dat uw kinderen uiting aan hun dankbaarheid geven. Druk meer 
dankbaarheid uit in uw gezinsgebeden. Kies iemand uit die u dankbaar 
bent en doe deze week iets om uw dankbaarheid te tonen. 

Aanvullende Schriftuur 

• Psalm 100 (een lofpsalm) 

• 1 Tessalonicenzen 5:18 (dank voor alles) 

• 1 Timoteüs 2:1 (vermaning om dank te zeggen) 
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• Openbaring 7:12 (engelen loven God) 

• Mosiah 2:23-25 (onze verplichtingen aan de Heer) 

• Alma 7:23 (dank voor alles wat u ontvangt) 

• Alma 37:37 (laat uw hart vol dankzegging zijn) 

• LV 46:32 (dank de Heer voor al uw zegeningen) 

• LV 88:33 (ons verheugen in de gaven van God) 

Aanwijzingen voor de lerares 
Alvorens deze les te geven: 

1. Bestudeer de woorden van Tel uw zegeningen' (lofzang 163). 

2. Geef klasleden de opdracht om verhalen, teksten of citaten uit het 
lesboek voor te lezen. 
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REGISTER 

A 
Aanbeveling, tempel- (zie 

Tempelaanbeveling') 
Abortus, leider bespreekt, 112-113 
Ademhaling, hoe te herstellen, 

194-200 
Algemene autoriteiten, het volgen 

van de 
de wil van de Heer weten door, 

99-100,107 
geroepen door God, 106-107 
les over, 99-109 
persoonlijke hulp ontvangen 

door, 107 
verantwoordelijkheid om getuigenis 

te krijgen van openbaringen, 
100-104 

Anchorage-tempel (Alaska), afdeling 
platen, 16 

Anderen 
christelijker worden ten opzichte 

van, 83-85 
het woord van wijsheid helpen 

naleven, 39-42 
vereiste om liefde te tonen aan, 

82-83 
waardering uiten ten opzichte van, 

307-308 
Anti-Nephi-Lehieten begraven hun 

wapens, afdeling platen. 11 

B 
Baby's, zorg voor (zie 'Zorg voor 

moeder en kind') 
Beheersen, onze gedachten, 68-71 
Behoeften 

de kerk voorziet in, 96-97 
gebed komt tegemoet aan, 296-298 
plezier in het gezin aanpassen aan, 

227-228 
Benodigdheden voor EHBO, 192-193 
Beproevingen en tegenspoed 

doel van, 119-120 
les over, 119-125 
omgaan met, 120-124 
zegeningen komen na, 124 

Beslissingen nemen 
doel van, 264-266 
les over, 264-271 
nemen van verstandige, 266-267 
zich houden aan, 269-270 

Bevalling, 181 
Bezittingen 

het koninkrijk van God opbouwen 
met, 75-77 

op verstandige wijze gebruiken, 
145-146 

Bloedingen, hoe te stoppen, 201 
Botten, behandeling van gebroken, 

208 
Brandstof, opslaan van, 218-219 
Brandwonden, hoe te behandelen, 

207-208 
Bruidskamer in de Washington D. C -

tempel, afdeling platen, 17 
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C 
Christelijk, tegen anderen zijn, 83-85 
Christus verschijnt aan de Nephieten, 

afdeling platen, 12 
Communiceren met onze hemelse 

Vader door gebed, 293-295 

D 
Dagboek, 156-157 
Dankbaarheid 

door middel van gebed, 303-307 
les over, 303-311 
ten opzichte van anderen, 307-308 
ten opzichte van de Heer, 303-307 
ten opzichte van ouders, 128-135 
thuis ontwikkelen, 308-310 

'De levende Christus', VIII 
De aankondiging: de engel Gabriël 

verschijnt aan Maria, 
afdelingplaten, 5 

Delegeren (zie 'Verantwoordelijkheid 
delegeren') 

Dienstverlening 
is een doel van de kerk, 96 
op de sabbatdag, 29-31 
voor hulp bij beproevingen, 123 

District, in de organisatie van de kerk, 
93 

Doel 
van beproevingen en tegenspoed, 

119-120 
van beslissingen nemen, 264-266 
van de kerk, 95-97 
van het lesboek, V 
van ouders eren, 126-127 

Doelen, gezins- (zie 'Doelen, 
persoonlijke en gezins-') 

Doelen, persoonlijke en gezins-, 
behoefte aan, 272-275 

les over, 272-282 
stellen, 275-281 
verwezenlijken, 279-281 

Drie jongemannen redden de 
handkarrengroep Martin, afdeling 
platen, 15 

Drugs, leider bespreekt, 114 

E 
Echtscheiding, leider bespreekt, 

113-114 
Eenheid 

door dienstbetoon, 80-82 
door plezier met het gezin, 223-225 

Eer uw ouders (zie 'Ouders eren') 
Eerlijkheid 

leden geloven in, 51-52 
leren, 53-54 
les over, 51-56 
Satan ontmoedigt, 52 
zegeningen ontvangen door, 54-55 

EHBO 
ademhaling, hoe te herstellen, 

195-201 
benodigheden voor, 191-193 
bloedingen, hoe te stoppen, 201 
botten, hoe gebroken, te 

behandelen, 208 
brandwonden, hoe te behandelen, 

207-208 
een slachtoffer verplaatsen, 211-213 
elektrische schok, hoe te 

behandelen, 207 
lessen over, 185-215 
omgaan met ongelukken, 191 
reanimatie, hoe toe te passen, 

195-201 
shock, hoe te behandelen, 204-207 
vergiftiging, hoe te behandelen, 

203-204 
verstikking, hoe te behandelen, 197 
voorbereiding voor verlening 

van, 195 
voorkomen van ongelukken, 

185-191 
zorg voor het lichaam, 185 

Eigenschappen van goed leiderschap, 
250-253 

Elektrische schok, hoe te behandelen, 
205 

Emotionele gezondheid, 147-148 
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F 
Familiegeschiedenis- en tempelwerk 

informatie vastleggen, 164 
les over, 160-169 
manieren om deel te nemen aan, 122 
richtlijnen, 164-167 
tempelaanbevelingen, 161-163 
tempelbezoek, 161-163 
verordeningen ontvangen, 160-161 
verordeningen voor overleden 

voorouders, 163 
verordeningen, noodzakelijk voor 

verlossing, 160 
voorouders, denken aan onze, 

163-164 

G 
Gaven van de Geest 

les over, 18-24 
ontvangen, 18 
voorbereiding op ontvangst van, 19 
voordeel trekken uit, 19-24 

Gebed, persoonlijk en gezins-
communiceren met onze hemelse 

Vader door middel van, 294-296 
gezin sterken door, 299-301 
Jezus Christus kennen door middel 

van, 6 
les over, 294-302 
tegemoet komen aan persoonlijke 

behoeften door, 296-299 
voor hulp bij beproevingen, 122 
voor hulp bij beslissingen, 267-269 

Gebed, gezins- (zie 'Gebed, 
persoonlijk en gezins-') 

Geboorte, onze goddelijke, 80-82 
Geboortebeperking, leider 

bespreekt, 115 
Gedachten 

beheersen van onze, 68-71 
beïnvloed door omgeving, 66-67 
beïnvloeden daden, 67-68 
Heilige Geest helpt met, 71 
les over, 66-72 

Geestelijke gaven (zie 'Gaven van de 
Geest') 

Geestelijke gezondheid, 147-148 
Gehoorzaamheid 

aan het woord van wijsheid, 
zegeningen door, 37-39 

Jezus consequent in, 253 
noodzakelijk om gaven van de 

Geest te ontvangen, 18 
Geld, verstandig gebruiken, 145-146, 

175 
Geloof 

gave van, 22-23 
in Jezus Christus, helpt in 

beproevingen, 121 
Geloof in eerlijkheid, 51-52 
Gemeente, in de kerkelijke 

organisatie, 93 
Genealogie (zie 'Familiegeschiedenis-

en tempelwerk') 
Geschiedenis, persoonlijke en familie-

beginnen met, 157-158 
belang van bijhouden van, 152-154 
inhoud van familiegeschiedenis, 

154-157 
les over, 152-159 

Getuigenis 
van openbaringen, 100 
van profeten, 100-104 

Gevolgen, keuzen hebben, 13-15 
Gezin 

doelen van het (zie 'Doelen, 
persoonlijke en gezins-') 

'Een proclamatie aan de wereld', X 
en verordeningen, 163 
gebed in (zie 'Gebed, persoonlijk en 

gezins-') 
gebed versterkt, 299-301 
geschiedenissen (zie 

'Geschiedenissen, persoonlijke en 
familie-') 

hoofd van het, en huisonderwijzers, 
138-139 

in de organisatie van de kerk, 93 
plezier in het (zie 'Plezier in het 

gezin') 
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verantwoordelijkheid van 
huisonderwijzers ten opzichte 
van, 135-138 

verslagen, inhoud van, 154-157 
Gezondheid 

geestelijke, emotionele en sociale, 
147-148 

lichamelijke, 146-147 
wet van (zie 'Woord van wijsheid') 
zorg voor moeder en kind, 181-183 

H 
Handelingen, gedachten beïnvloeden, 

67-68 
Handicap, leden met, erbij betrekken, 

VI-VII 
Heilige Geest 

helpt gedachten rein houden, 71 
helpt kwaad weerstaan, 117 
helpt met roepingen, 245-247 

Heilsplan, leren kennen, doel van de 
kerk, 95-96 

Helpen 
anderen, bij naleving van woord 

van wijsheid, 39-42 
huisonderwijzers, 138 

Hemelse Vader 
bedanken, 303-307 
bidden om te communiceren met, 

293-295 
wij zijn allemaal kinderen van, 

8 0 - 8 2 
Homoseksualiteit, leider 

bespreekt, 115 
Hoofd van het gezin en 

huisonderwijzers, 138-139 
Houding, belangrijk als we tiende en 

offergaven betalen, 49-50 
Huisonderwijzers 

en het hoofd van het gezin, 138-139 
helpen, 138 
les over, 135-142 
verantwoordelijkheid van, 135-142 

Hulp, van priesterschapsleiders, 107 
Hulporganisaties, in de kerk, 95 
Huwelijk, leider bespreekt, 113 

I 
Informatie, vastleggen voor 

familiegeschiedenis, 164 
Interesses, plezier in het gezin 

aanpassen aan, 227-228 

J 
Jaarvoorraad, 216 
Jezus Christus 

de ideale leider, 250-253 
geloof in, hulpmiddel bij 

beproevingen, 121 
het voorbeeld volgen van, 83-85, 

255-256 
hoofd van de kerk, 88 
kent de waarde van een ziel, 82 
leren kennen, door zijn leringen in 

praktijk te brengen, 6-9 
les over, 2-10 
manieren om, te leren kennen, 5-9 
noodzaak om Hem te leren 

kennen, 4 
openbaart zijn wil door middel van 

profeten, 88-92,99-100,107 
roept leiders, 106-107 
voorbeeld om verantwoordelijkheid 

te delegeren, 259-261 
waarom we, nodig hebben, 2-4 
worden als, 9 

Jezus reinigt de tempel, Carl Bloch, 
afdeling platen, 8 

K 
Kerk, gaan naar 

Jezus kennen door, 5-6 
leren door, 286-288 
op de sabbatdag, 26-29 

Kerk, organisatie van 
doel van de, 95-97 
Jezus Christus leidt de, 88 
les over de, 88-98 
organisatie van de, 92-95 
profeten openbaren de wil van de 

Heer over de, 88-92, 99-100 
Keuzen 

eeuwig beginsel, 11-12 
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hebben gevolgen, 13-15 
keuzevrijheid vereist, 12-13 
verantwoordelijk voor, 15-16 

Keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid 

eeuwig beginsel, 11-12 
keuzen hebben gevolgen, 13-15 
keuzevrijheid vereist keuzen, 12-13 
leiderschap van Jezus gebaseerd op, 

252 
les over, 11-17 
Satans invloed bij, 12-13 
verantwoordelijk voor keuzen, 

15-16 
Kinderzorg (zie 'Zorg voor moeder 

en kind') 
Kleding, voorraad, 218 
Koninkrijk van God opbouwen 

door opoffering, 75-78 
les over, 73-79 
met bezittingen, 75-77 
met talenten, 74-75 
met tijd, 73-74 

Kwaad, weerstaan 
besluit om, 116-117 
Heilige Geest helpt met, 117 
les over, 110-118 
manieren om, 112-117 
Satans macht, doelen en 

verleidingen, 110-112 

L 
Lehi en zijn volk komen in het 

beloofde land aan, afdeling 
platen, 10 

Leiders 
behoefte aan goede, 249-252 
bieden persoonlijke hulp aan, 107 
door God geroepen, 106-107 
eigenschappen van goede, 252-255 
helpen ons met onze roeping, 

245-247 
Leiders bespreken 

abortus, 112-113 
de rol van de vrouw, 114 
drugs, 114 

echtscheiding, 113-114 
geboortebeperking, 115 
homoseksualiteit, 115 
huwelijk, 113 
pornografie, 114 
seksuele onzedelijkheid, 113 

Leiderschap ontwikkelen 
behoefte aan goede leiders, 249-252 
behoefte aan goede volgelingen, 

249-252 
eigenschappen van een goede leider, 

252-255 
Jezus als ideale leider, 252-255 
Jezus' voorbeeld volgen, 255-256 
les over, 249-257 
thuis, 256-257 

Leren 
eerlijkheid, 53-54 
in de kerk, 287-289 
les over, 283-293 
noodzakelijk voor vooruitgang, 

283-284 
op school, 286-287 
thuis, 284-286 
vaardigheden ontwikkelen, 150 
veel mogelijkheden om te, 284-286 
vereist inspanning, 289-291 
verrijkt ons leven, 291-293 

Lesboek 
doel van, V 
gebruik van, V-VI 

Lessen 
aanwijzingen voor de lerares, V-VI 
gebruik van, V 

Leven, verrijkt door leren, 290-291 
Lichaam, zorg voor, 185 
Lichamelijke gezondheid, 146-147 
Liefde 

aan anderen laten blijken, doel van 
de kerk, 96 

door plezier in het gezin, 223-225 
van Jezus voor de mensen die Hij 

leidt, 250 
vereist aan anderen te laten blijken, 

82-83 
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vergeving toont christelijke, 58-61 
voor baby's, 183 
voor ouders, 127-130 

M 
Maaltijden 

geregelde, 173 
geschikt voedsel voor, 173-174 
ideeën voor het bereiden van 

gezonde, 174-175 
les over, 172-178 
voedselgroepen, 173,176-177 

Macht van Satan, 110-112 
Maria en de herrezen Heer, afdeling 

platen, 9 
Middelen van Satan, 52,110-112 
Middelenbeheer, 145-146 
Moeder, zorg voor (zie 'Zorg voor 

moeder en kind') 
Mogelijkheden om te leren zijn talrijk, 

284-289 
Mormon neemt afscheid van wat eens 

een grote natie was, afdeling 
platen, 13 

Mozes en de koperen slang, afdeling 
platen, 3 

N 
Netjes, houd uw huis, 231-232 

O 
Offerande, wet van, 75-77 
Offergaven (zie 'Tiende en 

offergaven') 
Omgaan met beproevingen en 

tegenspoed, 120-124 
Omgeving beïnvloedt gedachten, 

66-67 
Oneerlijkheid 

begint met kleine dingen, 53 
een van Satans middelen, 52 

Ongelukken 
omgaan met, 191 
voorkomen, 185-191 

Ontwikkeling van zelfredzaamheid, 
(zie 'Zelfredzaamheid 
ontwikkelen') 

Openbaring 
over gezondheid, 34 
over het priesterschap, 91 
persoonlijke, gave van, 21 

Openbaringen, verantwoordelijkheid 
om een getuigenis te verkrijgen 
van, 100-104 

Opleiding (zie 'Leren') 
Ordelijkheid thuis, 231-232 
Organisatie, van de kerk (zie 'Kerk, 

organisatie van') 
Organisatie van de kerk, de, 92-95 
Ouders eren 

les over, 126-134 
manieren om, 127-134 
waarom moeten we, 126-127 

Overledenen, verordeningen 
verrichten voor, 163 

P 
Persoonlijk gebed (zie 'Gebed, 

persoonlijk en gezins-') 
Persoonlijke 

doelen (zie 'Doelen, persoonlijke en 
gezins-') 

geschiedenis (zie 'Geschiedenis, 
persoonlijke en familie-') 

Plannen, noodzakelijk voor plezier in 
het gezin, 225-227 

Plezier in het gezin 
aanpassen aan behoeften, interesses 

en vaardigheden, 229-230 
behoefte aan, 223-225 
brengt liefde en eenheid tot stand, 

225-227 
les over, 223-230 
vereist planning, 227-228 

Pornografie, leider bespreekt, 114 
Presidenten van de kerk, platen 

van, 90 
Priesterschap 

leiders helpen ons, 107 
leiders verlenen steun, 106-107 
verleent aan alle goede broeders, 91 
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zegen van het, hulp bij 
beproevingen, 122 

Priesterschapsquorums, in de 
organisatie van de kerk, 95 

Profeten 
Heer openbaart zijn wil door middel 

van, 88-92, 99-100 
Jezus Christus leren kennen door 

lezen van woorden van, 6 
verantwoordelijkheid om getuigenis 

te krijgen van openbaring van, 
100-104 

Profetie, gave van, 18 

R 
Reanimatie, hoe te verrichten, 

195-201 
Rebekka bij de bron, afdeling 

platen, 2 
Ring, in de organisatie van de 

kerk, 93 
Roepingen (zie 'Werkzaam zijn in de 

kerk') 
Ruth die aren leest in het veld, 

afdeling platen, 4 

S 
Sabbatdag 

dienstbetoon op, 31 
heiligen, 26-31 
les over, 25-33 
naar de kerk op de, 29-31 
rustdag, 29-31 
voorbereiding op, 26-29 
waarom we, moeten heiligen, 25-26 
zegeningen van de, 25-26 

Satan, verleidingen, macht, doelen en 
middelen, 110-112 

Satans doelen, 110-112 
Schepping - levende wezens, afdeling 

platen, 1 
Schriftstudie 

Jezus Christus leren kennen door, 5 
voor hulp bij beproevingen, 122 

Seksuele onzedelijkheid, leider 
bespreekt, 113 

Sfeer in huis, 232-235 
Shock, hoe te behandelen, 204-207 
Slachtoffer verplaatsen, 93 
Smart (zie 'Beproevingen en 

tegenspoed') 
Sociale gezondheid, 147-148 
Storm luwen, de, afdeling platen, 7 

T 
Talen, de gave van, 20-21 
Talenten 

het koninkrijk van God opbouwen 
met, 74-75 

ontwikkelen, doel van de 
organisatie van de kerk, 96 

Tegenspoed (zie 'Beproevingen en 
tegenspoed') 

Tempel, de, en onze taken (zie 'Onze 
taken op het gebied van 
tempelwerk en 
familiegeschiedenis') 

Tempel 
aanbevelingen, 161-163 
bezoek, 161-163 

Thuis 
alles netjes en ordelijk houden, 

231-232 
dankbaarheid leren, 308-310 
leren, 284-286 
les over, 231-239 
spiritualiteit ontwikkelen, 237-238 
verbeteringen aanbrengen, 232-234 

Tiende en offergaven 
definitie van de wet van tiende, 43 
definitie van offergaven, 46-48 
houding belangrijk bij het betalen 

van, 49-50 
les over, 43-50 
zegeningen door het betalen van, 

45-46 
Tiende, de wet van (zie 'Tiende en 

offergaven') 
Tijd, het koninkrijk van God 

opbouwen met, 73-74 
Tongen, gave van, 20-21 
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V 
Vaardigheden, gezinsplezier 

aanpassen aan, 227-228 
Vasten, voor hulp in beproevingen, 

122 
Veilig stellen van het Boek der 

Geboden, afdeling platen, 14 
Veiligheid, 185-193 
Verantwoordelijkheid 

tempelwerk en familiegeschiedenis, 
160-169 

van huisonderwijzers, 135-142 
voor ouders, (zie 'Ouders eren') 

Verantwoordelijkheid delegeren 
belang van, 258-259 
Jezus' voorbeeld van, 259-261 
les over, 258-263 
om eigen taken te verrichten, 

261-262 
Verantwoordelijkheid (zie 

'Keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid') 

Verbonden, vernieuwen is een doel 
van de kerk, 96 

Verdragen van onze lasten tijdens 
beproevingen, 123-124 

Vergeving 
les over, 57-65 
moet geuit worden, 61-62 
noodzakelijk voor vooruitgang, 

62-64 
toont christelijke liefde, 58-61 

Vergiftiging, hoe te behandelen, 
203-204 

Verleidingen van Satan, 110-112 
Verordeningen 

noodzakelijk voor verlossing, 160 
ontvangen, 160-161 
verrichten, doel van de kerk, 96 
voor overledenen, 163 

Verslagen 
familiehistorische, 164 
inhoud van gezins-, 154-157 

Verstikking, hoe te behandelen, 197 
Verwondingen (zie 'EHBO') 

Vlucht naar Egypte, afdeling platen, 6 
Voedsel 

en beweging, 146 
geschikt, 173-174 
om te eten, 35,172 
om te vermijden, 35-37 
opslaan van, 146,218-220 
voor moeders en baby's, 179-182 

Voedselgroepen, 173,176-177 
Volgelingen, behoefte aan goede, 

249-252 
Voorbeeld 

anderen volgen ons, 249-252 
van Jezus volgen, 255-256 

Voorbereiding 
door taken in de kerk, 242-243 
Jezus voorbeeld in, 252 
om gaven van de Geest te 

ontvangen, 19 
op de sabbatdag, 26-31 
van gezonde maaltijden, 174-175 
voor het verlenen van eerste 

hulp, 194 
Voorouders, denken aan onze, 

163-164 
Voorraad 

behoefte aan, 216-218 
brandstof, 220-221 
en zelfredzaamheid, 146 
eten, 218-220 
jaarvoorraad, 218 
kleding, 220 
les over, 216-222 
water, 220 

Vooruitgang 
leren noodzakelijk voor, 283-284 
vergeving noodzakelijk voor, 62-64 

Vrouw, rol van, leider bespreekt, 114 
Vrouwen, zorg voor zwangere (zie 

'Zorg voor moeder en kind') 

W 
Waarde van zielen (zie 'Zielen, 

waarde van') 
Water opslaan, 220 
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Weerstaan van het kwaad (zie 
'Kwaad, weerstaan') 

Werk, vaardigheden ontwikkelen, 
143-145 

Werkzaam zijn in de kerk 
hoe we geroepen worden tot, 

243-245 
hulp ontvangen om roeping te 

vervullen, 245-247 
les over, 242-248 
talrijke mogelijkheden om, 242-243 
verantwoordelijkheid voor roeping, 

247 
Wet 

van gezondheid (zie 'Woord van 
wijsheid') 

van tiende (zie 'Tiende en 
offergaven') 

Wijk, in organisatie van de kerk, 93 
Wil van de Heer door profeten 

geopenbaard, 88-92, 99-100 
Woord van wijsheid 

anderen helpen bij het naleven van, 
39-42 

les over, 34-42 
openbaring over, 34 
stoffen om te vermijden, 35-37 
voedsel om te eten, 35 
zegen door gehoorzaamheid aan, 

37-39 
Z 

Zegeningen 
door de sabbatdag te heiligen, 25-26 
door eerlijkheid, 54-55 
door het woord van wijsheid na te 

leven, 37-39 

door tiende en offergaven te betalen, 
45-46 

na beproeving, 269 
Zelfredzaamheid, ontwikkelen 

les over, 143-151 
zegeningen van, 143 
zes gebieden van, 143-148 

Zendingsgebied, in de organisatie 
van de kerk, 93-95 

'ZHV-verklaring', XI 
Zielen, waarde van 

anderen liefhebben als onszelf, 
82-83 

christelijker worden ten opzichte 
van anderen, 83-85 

en huisonderwijs, 135-138 
Jezus Christus kent, 82 
les over, 80-85 
onze goddelijke geboorte, 80-82 

Zorg voor moeder en kind 
baby's, 182-183 
bevalling, 181 
les over, 179-184 
nieuwe moeders, 181-182 
zwangere vrouwen, 179-181 

Zorg 
voor baby's (zie 'Zorg voor moeder 

en kind') 
voor nieuwe moeders (zie 'Zorg 

voor moeder en kind') 
voor ons huis (zie 'Thuis') 
voor zwangere vrouwen (zie 'Zorg 

voor moeder en kind') 
Zwangere vrouwen, zorg voor (zie 

'Zorg voor moeder en kind') 
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AFDELING PLATEN 

Deze afdeling bevat uitgekozen platen uit Evangelieplaten (34730 120). 
Deze platen kunnen worden gebruikt als een aanvullende bron voor 
evangeliestudie en -les, thuis en in de kerk. 

Oude Testament 

1. Schepping - levende wezens 
Genesis 1:20-25; Mozes 2:20-25; Abraham 4:20-25 

2. Rebekka bij de bron 
Genesis 24 

3. Mozes en de koperen slang 
Numeri 20:17, 21; 21:4-9; Johannes 3:14-15; 1 Nephi 17:41; Alma 33:19-20; 
Helaman 8:14-15 

4. Ruth die aren leest in het veld 
Ruth 1-4 

Nieuwe testament 

5. De aankondiging: de engel Gabriël verschijnt aan Maria 
Jesaja 7:14; Lucas 1:26-38; Mosiah 3:8; Alma 7:10 

6. Vlucht naar Egypte 
Matteüs 2:13-15,19-23 

7. De storm luwen 
Matteüs 8:23-27; Marcus 4:36-41; Lucas 8:22-25 

8. Jezus reinigt de tempel (Carl Bloch. Met dank aan het Nationaal 
historisch museum, kasteel Frederiksborg, te Hillerod (Denemarken). 
Matteüs 21:12-15; Marcus 11:15-17; Lucas 19:45-46; Johannes 2:13-16 

9. Maria en de herrezen Heer 
Johannes 20:10-18 
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Afdeling platen 

Boek van Mormon 

10. Lehi en zijn gezin komen in het beloofde land aan 
1 Nephi 18:5-24 

11. De Anti-Nephi-Lehieten begraven hun wapens 
Alma 23-24 

12. Christus verschijnt aan de Nephieten 
3 Nephi 8:12, 20-23; 11:1-12 

13. Mormon neemt afscheid van wat eens een grote natie was 
Mormon 6-7; 8:2-3 

Kerkgeschiedenis 

14. Veilig stellen van het Boek der Geboden 
Ons erfgoed: Beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, blz. 41 

15. Drie jongemannen redden de handkarrengroep Martin 
Ons erfgoed: Beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, blz. 77-80 

Tempelplaten 

16. Anchorage-tempel (Alaska) 

17. Bruidskamer in de Washington D. C.-tempel 
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