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Als de leerkracht van deze cursus is het u vergund de 
cursisten de reddende waarheden in het Boek van 
Mormon te helpen ontdekken, begrijpen en nale-
ven. Neem bij uw voorbereiding op uw onderwijs de 
aansporing van de Heer om de leiding van de Heilige 
Geest te zoeken tot leidraad, ‘want wanneer een mens 
door de macht van de Heilige Geest spreekt, voert de 
macht van de Heilige Geest het tot het hart der men-
senkinderen’ (2 Nephi 33:1). Het belangrijkste dat u 
kunt doen om u voor te bereiden op uw onderwijs is 
met gebed de Schriften te bestuderen en de leiding van 
de Heilige Geest te volgen. Dit boek vult uw voorbe-
reiding aan. Het verschaft inleidende informatie bij elk 
schriftuurblok, geeft belangrijke evangeliebeginselen in 
het schriftuurblok aan, en doet u ideeën aan de hand 
over hoe u die beginselen zo kunt onderwijzen dat de 
cursisten ze begrijpen en toe gaan passen. Dit boek zal, 
of u nu voltijdkracht of vrijwilliger bent, een welkome 
aanvulling op uw voorbereiding zijn. 

De opzet van dit boek
Dit boek bevat 56 hoofdstukken en daarmee zult u er 
het hele schooljaar mee kunnen volmaken. Het bestaat 
uit Godsdienst 121, dat 1 Nephi 1 t/m Alma 29 beslaat, 
en Godsdienst 122, dat Alma 30 t/m Moroni 10 beslaat. 
Elke les dient in ongeveer vijftig minuten te worden 
behandeld. Als u een semestercursus van veertien 
weken geeft, komt dat neer op twee lessen per week. 
Pas het materiaal aan uw omstandigheden aan als u 
eenmaal per week lesgeeft. Raak niet ontmoedigd als 
u onvoldoende tijd hebt om alle aspecten in elk schrif-
tuurblok of alle voorgestelde leerstellingen en beginse-
len te behandelen. Kies en behandel datgene waar uw 
cursisten het meest bij gebaat zijn.

Elk hoofdstuk heeft drie onderdelen:

•	 Inleiding

•	 Enkele	leerstellingen	en	beginselen

•	 Onderwijsideeën

Inleiding
De inleiding licht de hoofdthema’s uit het schriftuur-
blok toe. 

Inleiding

Enkele leerstellingen en beginselen
Het onderdeel ‘Enkele leerstellingen en beginselen’ 
bevat een opsomming van de belangrijkste leerstellin-
gen en beginselen in het desbetreffende schriftuurblok. 
In hoofdstuk 23, waarin Alma 1–4 wordt behandeld, 
worden de volgende leerstellingen en beginselen 
opgesomd:

•	 Heiligen	der	laatste	dagen	moeten	priesterlist	mijden	
(zie Alma 1).

•	 God	zal	ons	sterken	als	we	goddeloosheid	weerstaan	
(zie Alma 2).

•	 Hoogmoed	wordt	bestreden	met	een	onvervalst	
getuigenis (zie Alma 4).

Behalve de leerstellingen en beginselen die in dit 
onderdeel worden genoemd, vindt u wellicht andere 
belangrijke waarheden waarin u zou willen onderwij-
zen. Beslis onder leiding van de Heilige Geest zorg-
vuldig welke van die aanvullende leerstellingen en 
beginselen u in uw les wilt behandelen. Houd echter 
in gedachte dat als een beginsel of leerstelling uit een 
schriftuurblok niet aan de orde komt in een bepaald 
hoofdstuk, het mogelijk in een ander hoofdstuk wordt 
geïntroduceerd met een schriftuurblok dat uitgebreider 
op het onderwerp ingaat.  

Onderwijsideeën
Het onderdeel ‘Onderwijsideeën’ biedt specifieke 
ideeën voor elk punt onder ‘Enkele leerstellingen 
en beginselen’. In sommige hoofdstukken bevat het 
onderdeel ‘Onderwijsideeën’ ook ideeën voor belang-
rijke kwesties die niet onder ‘Enkele leerstellingen en 
beginselen’ staan.

Ieder lesidee wordt voorafgegaan door dit pictogram: 
. Hoewel sommige ideeën naadloos in elkaar over 

gaan, kunt u ze onafhankelijk van elkaar gebruiken.

Deze ideeën dienen als leidraad voor uw lesvoorberei-
ding en u kunt ze aanpassen aan de behoeften van uw 
cursisten. Denk eraan dat het uw verantwoordelijkheid 
is onder leiding van de Geest les te geven, zodat de 
cursisten inzicht krijgen in leerstellingen en beginselen. 
U hoeft niet alle leerstof te behandelen. Belangrijker is 
het dat u, binnen de beperkingen van uw onderwijssi-
tuatie, oog hebt voor de behoeften van de cursisten en 
hun probeert begrip te geven van het schriftuurblok.
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Door het hele boek heen worden de kernteksten 
voorafgegaan door dit pictogram:    . Op p. 4 staan 
alle honderd kernteksten. Als de cursisten aan het 
seminarie hebben deelgenomen, zijn ze vertrouwd met 
deze leerstellig belangrijke schriftuurplaatsen. Als u 
in de les bij een van die kernteksten komt, kunt u de 
cursisten laten vertellen waarom die tekst belangrijk 
voor hen is. Moedig ze aan deze teksten (nogmaals) 
uit hun hoofd te leren en meer inzicht in deze teksten 
te krijgen. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Ik stel voor dat u 
schriftuurplaatsen uit uw hoofd leert die u raken en 
die uw ziel met begrip vervullen. Als schriftuurplaatsen 
gebruikt worden zoals de Heer ze heeft laten opteke-
nen, dan hebben ze een kracht in zich die niet over te 
brengen is als u ze in uw eigen woorden weergeeft’ 
(Conference Report, oktober 1999, p. 112; of Ensign, 
november 1999, pp. 87–88).

Andere onderwijsmiddelen
Boek van Mormon — cursistenboek (godsdienst 
121–122) (bestelnummer 32506 120). Elk hoofdstuk 
in het cursistenboek bevat de onderdelen ‘Stof tot 
nadenken’ en ‘Voorgestelde taken’. De vragen in het 
onderdeel ‘Stof tot nadenken’ en de oefeningen in het 
onderdeel ‘Voorgestelde taken’ bieden de cursisten de 
kans om hun begrip te vergroten en de beginselen van 
de Schriften toe te passen.

In verschillende onderwijsideeën in dit leerkrachten-
boek wordt u doorverwezen naar het cursistenboek. 
Overweeg het cursistenboek in elke les te gebruiken 
om ideeën, vragen en taken uit te werken. 

Meegeleverde dvd. Bij dit leerkrachtenboek zit een dvd. 
Op de dvd staan audio- en videoclips van hedendaagse 
profeten en andere algemene autoriteiten en algemene 
functionarissen van de kerk met raadgevingen die in het 
cursistenboek en leerkrachtenboek worden geciteerd. In 
dit boek worden de citaten die op de dvd staan vooraf-
gegaan door dit pictogram: A . De dvd is onderverdeeld 
volgens de hoofdstukken in dit boek. De letter in het 
pictogram verwijst naar de opname op de dvd.

Woorden van hedendaagse profeten, algemene auto-
riteiten, en algemene functionarissen van de kerk. Wij 
raden u aan om wanneer u toespraken bestudeert die 
in de algemene conferentie zijn gehouden te letten op 

leringen die u en uw cursisten meer inzicht in de Schrif-
ten geven, zodat die beter kunnen worden toegepast.  

Andere kerkelijke publicaties. In dit boek wordt veel-
vuldig uit andere goedgekeurde kerkelijke publicaties 
geciteerd, zoals de Bible Dictionary, de Gids bij de 
Schriften (scriptures .lds .org), Trouw aan het geloof: 
evangeliewijzer (bestelnummer 36863 120), en Voor de 
kracht van de jeugd: onze plicht jegens God vervullen 
(boekje, bestelnummer 36550 120).

Het gebruik van dit boek
U bereidt uw lessen voor met de Schriften als uw 
belangrijkste bron. Dit boek helpt u om uw cursisten 
uit de Schriften les te geven.

U kunt dit leerkrachtenboek op drie manieren 
gebruiken:

 1. U kunt de onderwijsideeën in dit boek 
nauwgezet volgen.

 2. U kunt dit boek als leidraad bij de studie gebrui-
ken om u een idee te geven van de beginselen en 
thema’s die u in uw les kunt behandelen.

 3. U kunt dit boek als hulpbron gebruiken ter aanvul-
ling van de ideeën die u krijgt terwijl u de schriftuur-
blokken bestudeert.

Beslis welke stof u wilt behandelen
Kies uit elk schriftuurblok de leerstellingen, beginse-
len en gebeurtenissen die voor uw cursisten het meest 
van belang zijn. Laat u leiden door de ingevingen van 
de Geest en de behoeften van uw cursisten bij uw 
keuze van de onderwerpen. Bestudeer het schriftuur-
blok grondig en noteer de leerstellingen, beginselen, 
gebeurtenissen, en moeilijke woorden of zinsneden die 
u uw cursisten duidelijk wilt maken. U zult er baat bij 
hebben als u het schriftuurblok meerdere keren leest.

U bent niet verplicht om alle voorgestelde leerstel-
lingen en beginselen in elk hoofdstuk te behandelen. 
Sterker nog: u zult merken dat u daar niet genoeg tijd 
voor hebt. Ouderling Richard G. Scott geeft deze raad: 
‘Bedenk dat het niet uw grootste prioriteit is om al het 
materiaal door te nemen, als dat betekent dat de leer-
lingen het niet voldoende in zich op kunnen nemen. 
Doe wat u kunt om de studenten de stof te laten begrij-
pen.’ (‘To Understand and Live Truth’, toespraak voor 
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leerkrachten van de kerkelijke onderwijsinstellingen, 
4 februari 2005, p. 2, ldsces .org).

Beslis hoe u de stof wilt behandelen
Houd bij uw keuze van onderwijsmethoden rekening 
met de geestelijke volwassenheid van uw cursisten. In 
een toespraak tot seminarie- en instituutsleerkrachten 
heeft president J. Reuben Clark jr. (1871–1961) van het 
Eerste Presidium verklaard: ‘U hoeft deze geestelijk 
ervaren jongeren niet ongemerkt te besluipen om hen 
godsdienst in te fluisteren’ (De uitgezette koers voor het 
kerkelijk onderwijs, herziene uitgave [boekje, 1994], p. 9).  

Daar veel van uw cursisten geestelijk volwassen zijn, 
dient u ervan uit te gaan dat zij hun studie serieus zul-
len nemen. Help ze inzien dat zij verantwoordelijk zijn 
voor wat ze leren. De volgende ideeën kunnen daarbij 
nuttig zijn:

•	 Raad	ze	aan	het	te	behandelen	schriftuurblok	en	de	
stof in het cursistenboek vóór elke les te lezen. Help 
ze bovendien een gewoonte te maken van dagelijkse 
schriftstudie. Moedig ze aan het Boek van het Mor-
mon hun verdere leven te bestuderen.

•	 Geef	hun	de	gelegenheid	om	vragen	te	stellen	en	te	
beantwoorden. Goede vragen zullen ze helpen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze leren. 
Laat ze niet alleen de leerstellingen en beginselen in 
het Boek van Mormon overdenken, maar moedig ze 
aan uitleg te geven, hun visie te geven, en getuige-
nis te geven van de waarheden die ze leren. Schep 
een situatie waarin de cursisten weten dat er van hun 
verwacht wordt dat ze luisteren en spreken. Bied 
ze volop de kans om elkaar op te bouwen (zie LV 
88:122).

•	 Zorg	ervoor	dat	niet	alleen	u	aan	het	woord	bent.	
Maar zet de cursisten aan het werk. Open hun ogen 
voor zaken die u en anderen zien — en zelfs voor 
zaken die u nooit zijn opgevallen. Denk aan de 
woorden van ouderling David A. Bednar van het 
Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Ik heb een gemene 
deler ontdekt in de leerkrachten die de grootste 
invloed	op	mijn	leven	hebben	gehad.	Ze	hebben	
mij	geholpen	om	te	leren	door	geloof.	Ze	weigerden	
om mij hapklare antwoorden op moeilijke vragen 
te geven. Sterker nog, ze hebben me nooit enig 

antwoord gegeven. Maar ze hebben me wel de weg 
gewezen en me geholpen om mijn eigen antwoor-
den te vinden. Ik kon die aanpak niet altijd waar-
deren, maar de ervaring heeft mij geleerd dat een 
antwoord van een ander doorgaans niet lang blijft 
hangen, als het al blijft hangen. Maar een antwoord 
dat we zelf ontdekken door ons geloof te oefenen, 
blijft ons ons hele leven bij’ (‘Seek Learning by Faith’, 
toespraak voor leerkrachten van de kerkelijke onder-
wijsinstellingen, 3 februari 2006, p. 5, ldsces .org). 
Liever dan een lezing te houden waarin u informatie 
overdraagt, dient u gebruik te maken van onder-
wijsmethoden die uw cursisten meer begrip van de 
Schriften zullen geven, doordat ze zelf leerstellingen 
en beginselen gaan herkennen.

•	 Moedig	de	cursisten	aan	om	naar	de	geleerde	begin-
selen	te	leven.	Zorg	dat	ze	zich	de	manier	van	leren	
eigen maken die ouderling Bednar omschreef — een 
manier van leren die ‘veel verder gaat dan cognitief 
leren en het onthouden en ophoesten van details en 
informatie’ en die ‘ons ertoe aanzet om de natuur-
lijke mens af te leggen (zie Mosiah 3:19), [en] ons 
hart te veranderen (zie Mosiah 5:2)’ (‘Seek Learning 
by Faith’, p. 3). Als u nadenkt over hoe u de leerstel-
lingen en beginselen gaat behandelen, overweeg 
dan ook hoe u de cursisten kunt aanmoedigen om 
hun leerervaring buiten de klas voort te zetten.

De lessen aanpassen aan 
studenten met een handicap
Als u cursisten met een handicap in uw klas hebt, dient 
u de lessen aan hun behoeften aan te passen. In veel 
lessen wordt bijvoorbeeld van de cursisten gevraagd 
om iets (voor) te lezen en antwoorden op te schrijven. 
U kunt dergelijke oefeningen aanpassen voor cursisten 
die moeite hebben met lezen of schrijven, door bij-
voorbeeld zelf voor te lezen, andere cursisten te laten 
voorlezen of gebruik te maken van audio-opnamen. 
Van schriftelijke oefeningen kunt u mondelinge oefe-
ningen maken. 

Voor meer ideeën en hulpbronnen raadpleegt u de 
sectie ‘Adapted Classes and Programs for Students with 
Disabilities’ in het beleidsboek van CES.
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Kernteksten

Oude Testament Nieuwe Testament Boek van Mormon Leer en Verbonden

Mozes 1:39 Matteüs 5:14–16 1 Nephi 3:7 LV 1:37–38

Mozes 7:18 Matteüs 16:24 1 Nephi 19:23 LV 8:2–3

Abraham 3:22–23 Matteüs 16:15–19 2 Nephi 2:25 LV 10:5

Genesis 1:26–27 Matteüs 25:40 2 Nephi 2:27 LV 14:7

Genesis 39:9 Lucas 24:36–39 2 Nephi 9:28–29 LV 18:10, 15–16

Exodus 20:3–17 Johannes 3:5 2 Nephi 28:7–9 LV 19:16–19

Exodus 33:11 Johannes 7:17 2 Nephi 32:3 LV 25:12

Leviticus 19:18 Johannes 10:16 2 Nephi 32:8–9 LV 58:26–27

Deuteronomium 7:3–4 Johannes 14:15 Jakob 2:18–19 LV 58:42–43

Jozua 1:8 Johannes 17:3 Mosiah 2:17 LV 59:9–10

Jozua 24:15 Handelingen 7:55–56 Mosiah 3:19 LV 64:9–11

1 Samuël 16:7 Romeinen 1:16 Mosiah 4:30 LV 64:23

Job 19:25–26 1 Korintiërs 10:13 Alma 32:21 LV 76:22–24

Psalmen 24:3–4 1 Korintiërs 15:20–22 Alma 34:32–34 LV 82:3

Spreuken 3:5–6 1 Korintiërs 15:29 Alma 37:6–7 LV 82:10

Jesaja 1:18 1 Korintiërs 15:40–42 Alma 37:35 LV 84:33–39

Jesaja 29:13–14 Efeziërs 4:11–14 Alma 41:10 LV 88:123–24

Jesaja 53:3–5 2 Tessalonicenzen 2:1–3 Helaman 5:12 LV 89:18–21

Jesaja 55:8–9 2 Timoteüs 3:1–5. 3 Nephi 11:29 LV 121:34–36

Jeremia 16:16 2 Timoteüs 3:16–17 3 Nephi 27:27 LV 130:18–19

Ezechiël 37:15–17 Hebreeën 5:4 Ether 12:6 LV 130:20–21

Daniël 2:44–45 Jakobus 1:5–6 Ether 12:27 LV 130:22–23

Amos 3:7 Jakobus 2:17–18 Moroni 7:16–17 LV 131:1–4

Maleachi 3:8–10 Openbaring 14:6–7 Moroni 7:45 LV 137:7–10

Maleachi 4:5–6 Openbaring 20:12–13 Moroni 10:4–5 Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:15–20
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De sluitsteen van onze godsdienst

Inleiding
Deze les biedt u de kans om de toon te zetten voor de 
hele cursus. Uw persoonlijke getuigenis en enthousiasme 
zijn belangrijk voor de besprekingen die u met de cur-
sisten hebt over het belang van het Boek van Mormon 
in hun leven. Moedig de cursisten aan om te dorsten 
naar de geestelijke waarheden in deze heilige Schriftuur. 
Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft verklaard: ‘Niets in onze geschiedenis en 
niets in onze boodschap komt sneller tot de kern van de 
zaak dan onze vastberaden verklaring dat het Boek van 
Mormon het woord van God is. In deze kwestie trekken 
wij een grens’ (‘True or False’, New Era, juni 1995, p. 66).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Het	Boek	van	Mormon	is	eveneens	een	testament	

aangaande Jezus Christus.

•	 Het	Boek	van	Mormon	is	de	sluitsteen	van	onze	
godsdienst.

•	 Veel	getuigen	hebben	de	waarheid	van	het	Boek	
van Mormon bevestigd.

•	 We	naderen	tot	de	Heer	als	we	het	Boek	van	Mor-
mon met gebed bestuderen.

Onderwijsideeën
Het Boek van Mormon is eveneens een 
testament aangaande Jezus Christus
Vraag de cursisten op hun exemplaar van het Boek 
van Mormon naar de ondertitel te kijken: ‘Eveneens 
een testament aangaande Jezus Christus’. Of houdt 
een exemplaar met de ondertitel omhoog.

•	 Waarom	is	nog	een	getuige	van	Jezus	Christus	waar-
devol?	(Zie	LV	6:28;	Matteüs	18:16.)

Overweeg de cursisten, om ze inzicht te geven in de 
betekenis van het woord testament, de citaten van pre-
sident Boyd K. Packer en president Ezra Taft Benson 
op p. 6 in het cursistenboek te laten lezen. President 
Bensons citaat staat ook op de meegeleverde dvd A .

Titelblad
Vraag de cursisten het titelblad van het Boek van Mor-
mon op te slaan. Dit blad begint met de woorden: ‘Het 

Hoofdstuk 1
De sluitsteen van onze godsdienst

Boek van Mormon — een verslag geschreven door de 
hand van Mormon op platen ontleend aan de platen 
van Nephi.’ Leg uit dat Joseph Smith dit blad vanaf de 
gouden platen vertaald heeft (zie p. 3 in het cursisten-
boek). Vraag de cursisten de eerste alinea te lezen en 
te letten op informatie die het wonderbaarlijke karakter 
van het Boek van Mormon aangeeft. Vraag ze wat ze 
hebben gevonden.

•	 Wat	hebt	u	zoal	geleerd	van	de	eerste	alinea	op	het	
titelblad?

Schrijf overtuigen op het bord. Vraag de cursisten in 
de tweede alinea op het titelblad te zoeken naar het 
antwoord op de vraag:

•	 Waarvan	wilden	de	schrijvers	van	het	Boek	van	Mor-
mon de wereld overtuigen?

Als de cursisten deze vraag hebben beantwoord, kunt 
u zo nodig uitleggen dat het woord Christus in het 
Grieks ‘gezalfde’ betekent. In het Hebreeuws betekent 
Messias ‘gezalfde’. De profeet Lehi verwees naar Jezus 
Christus als ‘een Messias, of met andere woorden, een 
Heiland der wereld’ (1 Nephi 10:4). Wanneer we dus 
zeggen dat Jezus de Christus is, getuigen wij dat Hij de 
Gezalfde is, die was gezalfd om ons te redden.

•	 Hoe	heeft	het	Boek	van	Mormon	u	ervan	overtuigd	
dat Jezus de Christus is?

Teneinde de cursisten te stimuleren om in respons op 
deze vraag hun getuigenis te geven, vraagt u hun om 
aan teksten in het Boek van Mormon te denken die 
hun getuigenis van de Heiland hebben versterkt. Vraag 
ze om in koppels of groepjes te gaan zitten en die tek-
sten aan elkaar voor te lezen en uit te leggen waarom 
ze die teksten hebben uitgekozen. 

Op dit punt in de bespreking kunt u een of twee 
teksten uit het Boek van Mormon bespreken die uw 
getuigenis hebben versterkt dat Jezus de Christus is. 
Geef uw getuigenis van het Boek van Mormon. Vertel 
de cursisten dat u ze in deze cursus hoopt te helpen 
met het versterken van hun getuigenis van het Boek 
van Mormon en van Jezus Christus.

Vraag de cursisten de ontbrekende woorden te geven 
terwijl u de volgende zinsneden voorleest:
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De verloren tien S S S S S S  (stammen)

Het hout van S S S S S S  en het hout van S S S S S S 
( Juda, Jozef)

Abraham, Isaak en S S S S S S  ( Jakob)

S S S S S S  en het veelkleurige gewaad ( Jozef) 

Het land S S S S S S  (van belofte)

Vraag de cursisten wat deze zinsneden gemeen hebben. 
Maak ze duidelijk dat de zinsneden verband houden 
met het huis van Israël, het verbondsvolk van de Heer.

•	 Wat	zijn	enkele	betekenissen	van	de	zinsnede	‘huis	
van Israël’?

Overweeg de eerste twee opsommingen onder ‘Het 
Boek van Mormon bevestigt Gods verbond met Israël’ 
op pp. 4–5 in het cursistenboek te gebruiken om de 
cursisten een fundamenteel begrip van dit onder-
werp te geven. Let erop dat zij begrijpen dat zij als lid 
van de kerk van de Heer deel uitmaken van het huis 
van Israël.

Vraag de cursisten in de tweede alinea van het titelblad 
te zoeken naar twee zaken die het Boek van Mormon 
leert aan leden van het huis van Israël. (‘om het over-
blijfsel van het huis Israëls te tonen welke grote dingen 
de Heer voor hun vaderen heeft gedaan; en opdat zij 
de verbonden des Heren zullen kennen.’)

•	 Hoe	helpt	het	ons	te	leren	over	de	grote	dingen	
die de Heer in het verleden voor zijn verbondsvolk 
heeft gedaan?

Hoe maakt Leer en Verbonden 132:29–31 onze band 
met het verbondsvolk vanouds duidelijk?

Vraag de cursisten hun boek op p. 5 op te slaan voor 
inzicht in hoe het Boek van Mormon de verbonden van 
de Heer met zijn volk bevestigt. Vraag iemand om het 
citaat van ouderling Bruce R. McConkie voor te lezen. 
Vraag de cursisten in hun eigen woorden uit te leggen 
wat ouderling McConkie predikte over de rol van het 
Boek van Mormon bij de vergadering van Israël.

Geef de cursisten in overweging dat zij gedurende 
deze cursus over het Boek van Mormon letten op lerin-
gen over de verbonden die de Heer met het huis van 
Israël heeft gesloten. Vraag ze ook om het belang van 
die verbonden in hun eigen leven te overdenken.

Vraag de cursisten in de laatste drie regels op het titel-
blad te zoeken naar de waarschuwing van de Heer.

•	 Wat	zegt	deze	waarschuwing	over	wie	het	Boek	van	
Mormon veroordelen?

Het Boek van Mormon is de 
sluitsteen van onze godsdienst
Teken een eenvoudige boog op het bord, zoals hier-
onder afgebeeld. Wijs de sluitsteen aan, in de illustratie 
met een grijstint weergegeven. Vraag de cursisten de 
functie van een sluitsteen uit te leggen.

Vraag de cursisten de inleiding in het Boek van Mor-
mon op te slaan. Vraag een van hen de zesde alinea 
voor te lezen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	Joseph	Smith	het	Boek	van	
Mormon met een sluitsteen vergeleek?

•	 Waarom	is	het	Boek	van	Mormon	van	cruciaal	
belang voor het herstelde evangelie?

•	 Hoe	is	ons	getuigenis	van	het	Boek	van	Mormon	van	
invloed op ons getuigenis van de andere aspecten 
van het evangelie?

U kunt de cursisten als onderdeel van deze bespreking 
de laatste twee alinea’s in de inleiding laten lezen. U kunt 
ze eventueel ook Leer en Verbonden 20:8–12 laten lezen.

•	 Hoe	helpt	het	mensen	met	een	getuigenis	van	het	
Boek van Mormon te weten dat Joseph Smith een 
waar profeet is en dat De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen de ware kerk is?

Vertel de klas dat een getuigenis van het Boek van 
Mormon de sluitsteen is voor een getuigenis van Jezus 
Christus en het herstelde evangelie.

Veel getuigen hebben de waarheid van 
het Boek van Mormon bevestigd
Schrijf 2 Nephi 27:12–14; Ether 5:2–4 op het bord. 
Vraag de cursisten deze verzen te lezen en na te 
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gaan waarom de Heer voor getuigen van de gou-
den platen gezorgd heeft. Vraag de cursisten wat ze 
hebben gevonden.

Laat de ene helft van de klas het getuigenis van drie 
getuigen lezen, en de andere helft het getuigenis van 
acht getuigen. Laat ze zoeken naar antwoorden op de 
volgende vragen:

•	 Wat	zag	deze	groep getuigen?

•	 Hoe	kregen	zij	de	platen	te zien?

Als beide groepen hun antwoorden op de vragen heb-
ben gegeven, vraagt u de hele klas om de volgende 
vraag te bespreken:

•	 Wat	is	de	waarde	van	deze	getuigenissen	vooraan	in	
het Boek van Mormon?

U kunt vervolgens het volgende getuigenis van David 
Whitmer, een van de drie getuigen, voorlezen:

‘Het was in 1829, in juni, aan het einde van de 
maand. (…) We zagen niet alleen de platen van 
het Boek van Mormon, maar ook de koperen pla-
ten, de platen van het boek Ether, de platen met 
de kronieken over de goddeloosheid en geheime 
verenigingen van het volk, terug tot op de tijd dat 
ze werden opgeschreven, en vele andere platen. 
(…) Er verscheen als het ware een tafel met vele 
kronieken of platen erop, en behalve de platen 
van het Boek van Mormon ook het zwaard van 
Laban, de wegwijzers —i.e., de bal die Lehi in zijn 
bezit had, en de uitleggers [Urim en Tummim]. 
Ik heb ze gezien … en ik hoorde de stem van de 
Heer, zo duidelijk als ik ooit iets in mijn leven heb 
gehoord, verklaren dat de kronieken op de platen 
van het Boek van Mormon waren vertaald door 
de gave en macht van God’ (George Reynolds, 
‘History of the Book of Mormon’, Contributor, 
augustus 1884, p. 403).

Vertel de cursisten dat de Heer zelf getuigd heeft van 
de waarheid van het Boek van Mormon. Vraag een 
cursist Leer en Verbonden 17:6 voor te lezen. Vraag de 
cursisten te vertellen wat ze van dit vers vinden.

Leg uit dat sinds het begin van de herstelling miljoenen 
mensen door de macht van de Heilige Geest een getui-
genis hebben gekregen van het Boek van Mormon.

•	 Hoe	kunt	u	zoal	uw	getuigenis	van	het	Boek	van	
Mormon uitdragen?

Deel de klas op in koppels. Laat de cursisten de inlei-
ding van het Boek van Mormon en een paar van hun 
lievelingsteksten in het boek doorlezen en nadenken 
over wat ze zouden zeggen om het Boek van Mormon 
aan	iemand	te	introduceren.	Ze	kunnen	die	teksten	
eventueel markeren. Als de cursisten genoeg tijd heb-
ben gekregen, vraagt u hun hun ideeën aan hun kop-
pelgenoot te vertellen.

Vraag een of twee cursisten te vertellen welke gevoe-
lens zij hadden toen ze iemand het Boek van Mormon 
hadden gegeven. Of vraag ze te vertellen wat hun 
gevoelens waren toen zij zelf van iemand het Boek 
van Mormon kregen.

We naderen tot de Heer als we het Boek 
van Mormon met gebed bestuderen
Vestig de aandacht van de cursisten op de zesde alinea 
van de inleiding in het Boek van Mormon. Geef de 
cursisten de tijd om aan verhalen, thema’s en leringen 
in het Boek van Mormon te denken die hen geholpen 
hebben	om	‘dichter	bij	God’	te	komen.	Ze	kunnen	hun	
ideeën opschrijven als ze dat willen.

•	 Aan	welke	verhalen,	thema’s	of	leringen	moest	u	
denken? Hoe hebben die verhalen, thema’s of lerin-
gen u geholpen om dichter bij God te komen?

U kunt een paar van de door de cursisten genoemde 
verhalen, thema’s of leringen uitkiezen en daar 
gesprekspunten van maken. U kunt bijvoorbeeld 
vragen:

•	 Wat	kunnen	wij	leren	uit	het	voorbeeld	van	de	men-
sen in dit verhaal?

•	 Waar	heeft	u	dit	thema	nog	meer	in	het	Boek	van	
Mormon gezien? Waarom denkt u dat dit thema zo 
vaak in het boek voorkomt?

•	 Hoe	kan	deze	lering	ons	helpen	om	een	christelijk	
leven te leiden?
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Vraag de cursisten te vertellen hoe hun studie van het 
Boek van Mormon hen geholpen heeft om dichter bij 
de Heer te komen.

Geef uw getuigenis van de invloed van het Boek van 
Mormon. Moedig de cursisten aan hun getuigenis te 
vergroten door in deze cursus het Boek van Mormon 
met veel gebed te bestuderen.
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Inleiding
Profeten ontvangen van onze hemelse Vader openba-
ring voor zijn kinderen (zie Amos 3:7    ), en in de 
Schriften worden hun profetische woorden voor toe-
komstige generaties bewaard. Het verslag in 1 Nephi 
illustreert een patroon dat voor veel profeten geldt: 
Lehi bad, ontving een openbaring waarin hij onder 
andere de Heiland zag, waarschuwde zijn volk en 
werd verworpen door veel van de mensen die hij waar-
schuwde.	Veel	mensen	wilden	hem	ombrengen.	(Zie	
1 Nephi 1:5–20.) De cursisten zullen erbij gebaat zijn 
als zij dit patroon in het leven van Lehi, andere profe-
ten van weleer en de profeet Joseph Smith zien.

De eerste vijf hoofdstukken van 1 Nephi bieden de 
cursisten de kans om meer waardering te krijgen voor 
de woorden van de profeten en de heilige Schriften 
waarin ze worden bewaard.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	Heer	roept	profeten	om	zijn	kinderen	te	waar-

schuwen en van de waarheid te getuigen (zie 
1 Nephi 1:4–20; 2:2).

•	 De	Heer	schenkt	tedere	barmhartigheden	aan	wie	
geloof in Hem oefenen (zie 1 Nephi 1:14, 20).

•	 De	Heer	bereidt	een	weg	zodat	wij	zijn	geboden	
kunnen onderhouden (zie 1 Nephi 2:11–20; 3:7–28; 
4:1–38; 5:8).

•	 De	Schriften	bewaren	het	woord	des	Heren	
(zie 1 Nephi 5).

Onderwijsideeën
1 Nephi 1:4–20; 2:2. De Heer roept 
profeten om zijn kinderen te waarschuwen 
en van de waarheid te getuigen
Laat de cursisten bespreken hoe zij in hun leven met 
waarschuwingen zijn omgegaan. De volgende vragen 
kunnen van nut zijn:

•	 Kunt	u	voorbeelden	noemen	van	waarschuwingen	
die we kunnen krijgen?

•	 Waarom	leggen	we	waarschuwingen	soms	naast	ons	
neer, hoewel we weten dat we er acht op dienen 
te slaan?

Hoofdstuk 2
1 Nephi 1–5

Trouw aan zijn profetische roeping waarschuwde Lehi 
de mensen in Jeruzalem volgens de door hem ontvan-
gen openbaringen. Deel de klas op in drie groepjes en 
laat de cursisten de waarschuwingen van Lehi aan de 
Joden bestuderen. Geef elk groepje een van de vol-
gende teksten te lezen en vraag ze de onderstaande 
vragen te beantwoorden.

1 Nephi 1:4–11

1 Nephi 1:12–17

1 Nephi 1:18–20

•	 In	welke	opzichten	waren	Lehi’s	ervaringen	gelijk	
aan die van andere profeten?

•	 Welke	overeenkomsten	ziet	u	tussen	Lehi’s	visioen	
en latere ervaringen, en de ervaringen van de pro-
feet Joseph Smith?

•	 Waarvoor	waarschuwde	Lehi	het volk?

Vraag de groepjes de rest van de klas te vertellen wat 
ze over Lehi hebben gelezen en hoe ze de vragen heb-
ben beantwoord.

•	 Waar	heeft	de	president	van	de	kerk	onlangs	voor	
gewaarschuwd?

•	 Hoe	zijn	de	reacties	van	de	mensen	op	de	heden-
daagse profeet te vergelijken met de reacties van de 
mensen op Lehi’s boodschap?

•	 Wat	geeft	u	het	vertrouwen	om	de	raad	van	de	pro-
feet op te volgen?

1 Nephi 1:14, 20. De Heer schenkt tedere 
barmhartigheden aan wie geloof in Hem oefenen
Vraag de cursisten 1 Nephi 1:20 te lezen en na te gaan 
wat Nephi ons belooft te tonen (zie ook vers 14). Geef 
de cursisten in overweging de zinsnede ‘de tedere 
barmhartigheden des Heren’ in hun Schriften te marke-
ren. Vraag de cursisten daarna Moroni 10:3 op te slaan 
en na te gaan wat Moroni ons aanraadt te onthouden 
en te overdenken. (In het eerste hoofdstuk van het 
Boek van Mormon belooft Nephi dat hij ons de tedere 
barmhartigheden van de Heer zal tonen. In het laatste 
hoofdstuk van het boek raadt Moroni de lezer aan te 
‘bedenken hoe barmhartig de Heer (…) is geweest.’) 

Vraag de cursisten het citaat van ouderling David A. 
Bednar op p. 13 in het cursistenboek op te slaan. (Dit 
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citaat staat ook op de meegeleverde dvd A . Wij stel-
len voor dat u, als u gebruik maakt van de dvd, vooraf 
naar de videoclip kijkt, zodat u weet wanneer u die 
wilt stilzetten voor een bespreking.) Vraag de cursis-
ten de eerste twee alinea’s van het citaat te lezen (of 
te beluisteren) en er het antwoord op deze vraag uit 
te halen:

•	 Wat	zijn	de	tedere	barmhartigheden	des Heren?

Wellicht wilt u de tedere barmhartigheden die ouder-
ling	Bednar	noemde	op	het	bord	schrijven:	‘Zegenin-
gen, kracht, bescherming, zekerheid, leiding, tedere 
zorg, troost, steun en gaven van de Geest.’ Merk op dat 
deze tedere barmhartigheden heel ‘persoonlijk en geïn-
dividualiseerd’ zijn en dat we ze ‘van en door de Heer 
Jezus Christus’ ontvangen.

Vraag de cursisten de derde alinea van het citaat te 
lezen (of te beluisteren). Vraag ze naar andere voor-
beelden van tedere barmhartigheden die aan de voor-
gaande kunnen worden toegevoegd.

Overweeg een of meer van de volgende oefeningen 
te gebruiken om de cursisten inzicht te geven in de 
tedere barmhartigheden van de Heer die in het Boek 
van Mormon staan:

 1. Als de cursisten het verhaal in 1 Nephi 1–5 kennen, 
vraagt u ze naar voorbeelden uit die hoofdstuk-
ken die de tedere barmhartigheden van de Heer 
tonen — zegeningen die ‘persoonlijk en geïndivi-
dualiseerd’ zijn. Wanneer ze verschillende passages 
noemen, zet u daarvan de verwijzingen op het bord.

 2. Als de cursisten het verhaal niet kennen, geeft u ze 
een paar minuten om 1 Nephi 1–5 vluchtig door 
te lezen, op zoek naar voorbeelden van de tedere 
barmhartigheden des Heren. Mogelijke voorbeelden: 
1 Nephi 2:16, waar Nephi zegt dat de Heer zijn hart 
heeft verzacht, nadat hij gebeden had, en 1 Nephi 
3:8, waar Lehi zich verheugt omdat hij weet dat 
zijn zoon door de Heer was gezegend. Wanneer ze 
verschillende passages noemen, zet u daarvan de 
verwijzingen op het bord. Laat ze daarna die pas-
sages voorlezen en hun gedachten over die passages 
weergeven.

 3. Laat de cursisten aan teksten in het Boek van Mor-
mon denken die de tedere barmhartigheden van de 

Heer	tonen.	Zet	de	schriftuurplaatsen	die	ze	noemen	
op het bord. Laat ze daarna die teksten voorlezen en 
hun gedachten over die teksten verwoorden.

 4. Leg uit dat uit vers 20 blijkt dat de tedere barmhar-
tigheden des Heren vaak de vorm van bevrijding 
aannemen. Deel de klas op in drie groepjes. Wijs 
1 Nephi 1–7 aan het eerste groepje toe, 1 Nephi 
8–14 aan het tweede groepje, en 1 Nephi 15–22 
aan het derde groepje. Vraag ze in de resumés van 
de hoofdstukken te zoeken naar voorbeelden van 
bevrijding.	Zet	hun	bevindingen	op	het	bord.	De	
cursisten zullen verrast zijn dat bijna elk hoofdstuk 
in 1 Nephi de bevrijding van een persoon of een 
groep personen beschrijft. Bevrijding is het hoofd-
thema in het Boek van Mormon.

•	 Wie	ontvangen	volgens	1 Nephi	1:20	de	tedere	
barmhartigheden des Heren? (‘Allen die Hij (…) 
heeft uitverkoren.’)

•	 Waardoor	worden	mensen	volgens	Nephi	
uitverkoren?

Vraag een cursist het volgende citaat voor te lezen, 
waarin ouderling Bednar uitlegt hoe ons geloof ons 
voorbereidt op het ontvangen van de tedere barm-
hartigheden van de Heer. Breng de cursisten tot het 
inzicht dat het gebruik van onze keuzevrijheid, ons 
vermogen om te kiezen, bepaalt of wij die zegeningen 
wel of niet ontvangen. (U kunt dit citaat eventueel vóór 
de les op het bord schrijven.)

‘Maar ons hart, onze verlangens en onze gehoor-
zaamheid bepalen uiteindelijk of we al dan niet bij 
de uitverkorenen van God horen. (…)

‘De fundamentele doelen van keuzevrijheid zijn 
dat wij elkaar liefhebben en voor God kiezen. 
Aldus worden we Gods uitverkorenen en ontvan-
gen we zijn tedere barmhartigheden naarmate 
wij onze keuzevrijheid gebruiken om voor God 
te kiezen’ (Liahona, mei 2005, p. 101; cursivering 
in het origineel).

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	‘voor	God	
te kiezen’?
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•	 Hoe	hebt	u	zoal	uw	keuzevrijheid	gebruikt	om	ande-
ren lief te hebben en voor God te kiezen?

•	 Hoe	denkt	u	dat	onze	liefde	voor	elkaar	verband	
houdt met onze keuzevrijheid?

•	 Wanneer	hebt	u	de	tedere	barmhartigheden	van	de	
Heer in uw leven of het leven van iemand anders 
onderkend? (U kunt de klas in koppels opdelen om 
ze daarover te laten praten. Na verloop van tijd kunt 
u enkele of alle cursisten vragen of ze iets hebben 
geleerd van hun koppelgenoot.)

1 Nephi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8. 
De Heer bereidt een weg zodat wij zijn 
geboden kunnen onderhouden
Vraag de cursisten 1 Nephi 3:1–5 te lezen.

•	 Welk	gebod	wordt	er	in	deze	verzen	aan	Lehi	en	zijn	
zoons gegeven?

•	 Waarom	zouden	Laman	en	Lemuël	hebben	gezegd	
dat ze dit gebod ‘moeilijk’ vonden?

Als onderdeel van de bespreking wilt u wellicht vertel-
len	dat	de	afstand	van	Jeruzalem	naar	de	Rode	Zee	
ongeveer 290 kilometer is. Lehi en zijn gezin waren 
dit punt al ‘drie dagen’ voorbij (zie 1 Nephi 2:5–6). 
Dat houdt in dat ze minstens twaalf tot veertien dagen 
hadden gedaan over hun reis van Jeruzalem naar hun 
tijdelijke	verblijfplaats	in	het	dal	Lemuël.	(Zie	de	kaart	
op p. 410 in het cursistenboek.)

Vraag een cursist 1 Nephi 3:7 voor te lezen of op te 
zeggen    . (U kunt de klas in koppels opdelen, zodat 
de cursisten elkaar kunnen helpen bij het uit het hoofd 
leren van dit vers als ze dat nog niet uit hun hoofd 
kennen.) 

•	 Hoe	denkt	u	dat	Nephi	wist	dat	God	een	weg	
zou bereiden?

Als u denkt dat het de cursisten ten goede komt om 
het verschil in houding tussen Nephi en Sam en Laman 
en Lemuël in te zien, vraagt u de helft van de klas om 
1 Nephi 2:11–14 te bestuderen. Vraag ze te zoeken 
naar aanwijzingen waarom Laman en Lemuël negatief 
reageerden op het gebod van de Heer. Vraag de rest 
van de klas de verzen 16–20 te lezen en vast te stel-
len waarom Nephi en Sam bereidwilliger waren om 

de Heer te gehoorzamen. Vraag de cursisten tot welke 
conclusies ze zijn gekomen.

Bespreek kort de eerste twee pogingen om de koperen 
platen in hun bezit te krijgen (zie 1 Nephi 3:10–21 en 
1 Nephi 3:22–28). Laat de cursisten de reactie van Laman 
en Lemuël vergelijken met die van Nephi en Sam. 

U kunt eventueel uitleggen dat Nephi onder andere 
geloofde dat God bij machte was om een weg te berei-
den omdat hij in de verhalen in de Schriften geloofde. 
Lees 1 Nephi 4:2 met de cursisten.

•	 Hoe	is	het	verhaal	in	dit	vers	een	voorbeeld	van	het	
beginsel in 1 Nephi 3:7?

•	 Hoe	houdt	dit	vers	verband	met	de	omstandigheden	
van Lehi’s gezin?

Laat de cursisten 1 Nephi 3:28–4:38 doornemen en 
voorbeelden opzoeken van hoe God Nephi hielp om 
te volbrengen wat Hij had geboden, zelfs al leek dat 
onmogelijk. Laat de cursisten de gevonden voorbeel-
den bespreken. (Mogelijke voorbeelden: 1 Nephi 3:29; 
4:6–7, 10–11, 20, 31.)

•	 Wat	voor	ervaringen	hebben	u	de	waarheid	van	
1 Nephi 3:7 duidelijk gemaakt? Hoe hebben die 
ervaringen uw geloof in de Heer beïnvloed?

1 Nephi 5. De Schriften bewaren 
het woord des Heren
Laat de cursisten naar 1 Nephi 5:10–16 kijken en op het 
bord schrijven wat er op de koperen platen stond.

•	 Hoe	werd	Lehi	volgens	1 Nephi	5:17	beïnvloed	door	
zijn studie van deze Schriften?

•	 Waarom	zou	een	studie	van	de	tekst	op	de	koperen	
platen, genoemd in de verzen 10–16, kunnen leiden 
tot de zegeningen die in vers 17 worden genoemd?

•	 Hoe	lieten	Lehi	en	Nephi	zien	dat	ze	de	Schriften	op	
waarde schatten?

•	 Wat	kunnen	wij	doen	om	te	laten	zien	dat	we	
waarde hechten aan de Schriften?

Leg uit dat ruim driehonderd jaar na Lehi’s vertrek 
uit Jeruzalem zijn nakomelingen een groep mensen 
ontdekten van wie de voorouders ook uit Jeruzalem 
waren gevlucht. Deze mensen, die woonden in een 
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stad	die	zij	Zarahemla	noemden,	hadden	geen	Schrif-
ten uit Jeruzalem meegenomen. Vraag de cursisten 
Omni 1:14–17 te lezen.

•	 Wat	was	er	gebeurd	met	het	geloof	en	de	taal	van	
dit volk omdat ze geen schriftuurlijk verslag bij zich 
hadden? Waarom denkt u dat het gemis aan Schrif-
tuur deze gevolgen had?

•	 Wat	vonden	ze	ervan	toen	zij	erachter	kwamen	dat	
Mosiah en zijn volk Schriftuur hadden?

Leg	uit	dat	het	volk	van	Zarahemla	en	de	Nephieten	
zich onder leiding van Mosiah verenigden. Na de 
dood van Mosiah werd zijn zoon Benjamin koning 
van het volk.

Vraag de cursisten Mosiah 1:1–5 te lezen. Deze ver-
zen bevatten de woorden van koning Benjamin aan 
zijn zoons.

•	 Hoe	werden	koning	Benjamin	en	zijn	volk	gezegend	
omdat de koperen platen bewaard waren gebleven?

•	 Wat	kunnen	wij	doen	om	de	Schriften	voor	onszelf	
en ons gezin te bewaren?

Vraag de cursisten wat ze voelen als ze getrouw het 
Boek van Mormon bestuderen. U kunt ze ook vragen 
een korte brief aan een familielid of een toekomstige 
zoon of dochter te schrijven, waarin ze uitleggen welke 
waarde	het	Boek	van	Mormon	voor	hen	heeft.	Zeg	dat	
ze in de brief kunnen uitleggen wat ze voelen als ze 
erin lezen.

Moedig de cursisten aan dagelijks het Boek van Mor-
mon te bestuderen en het hele Boek van Mormon 
als onderdeel van deze cursus te lezen of nogmaals 
te lezen.
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Inleiding
In 1 Nephi 6 verklaart Nephi dat ‘[zijn] gehele oogmerk’ 
is de mensen ertoe te bewegen tot Christus te komen 
en ‘te worden gered’ (vers 4). In 1 Nephi 8 en 11 
bekrachtigt zijn verslag van het visioen van de boom 
des levens deze verklaring. Terwijl u leiding geeft aan 
een bespreking van het visioen kunt u de cursisten 
laten inzien hoe de elementen van het visioen op hen 
persoonlijk betrekking hebben. U kunt ze ook inzicht 
geven in Nephi’s voorbereiding om openbaring te 
ontvangen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Het	Boek	van	Mormon	is	geschreven	om	men-

sen ertoe te bewegen tot Christus te komen 
(zie 1 Nephi 6).

•	 Het	huwelijksverbond	is	bedoeld	om	kinderen	in	de	
Heer groot te brengen (zie 1 Nephi 7:1–5).

•	 Om	het	eeuwige	leven	te	ontvangen,	moeten	we	tot	
Christus komen (zie 1 Nephi 8; 11).

•	 Door	de	macht	van	de	Heilige	Geest	openbaart	
God waarheid aan allen die Hem ijverig zoeken 
(zie 1 Nephi 10:17–22; 11:1–8).

Onderwijsideeën
1 Nephi 6. Het Boek van Mormon 
is geschreven om mensen ertoe te 
bewegen tot Christus te komen
Laat een paar geschikte boeken zien waarmee de cur-
sisten bekend zijn. Vraag over elk boek:

•	 Wat	denkt	u	dat	de	auteur	met	het	schrijven	van	dit	
boek heeft willen bereiken?

Schrijf 1 Nephi 6 op het bord. Laat daarna een exem-
plaar van het Boek van Mormon zien en vraag:

•	 Wat	was	Nephi’s	oogmerk	met	het	schrijven	van	
zijn kroniek?

Vraag de cursisten 1 Nephi 6 te lezen. Vraag ze Nephi’s 
oogmerk in hun eigen woorden weer te geven. (Mis-
schien zult u de zinsnede ‘de God van Abraham, en 
de God van Isaak, en de God van Jakob’ moeten 

Hoofdstuk 3
1 Nephi 6–11

uitleggen.	Zie	het	citaat	van	president	Ezra	Taft	Benson	
op p. 19 in het cursistenboek.)

•	 Wat	bent	u	door	het	Boek	van	Mormon	over	Jezus	
Christus te weten gekomen?

Om de cursisten inzicht te geven in hoe zeer het Boek 
van Mormon de Heiland verkondigt, laat u ze het 
register van het Boek van Mormon of de tripelcombi-
natie opslaan en kijken naar alle lemma’s onder ‘Jezus 
Christus’.

Moedig de cursisten aan om aan hun familie en vrien-
den te vertellen hoe zeer het Boek van Mormon hun 
geloof in Jezus Christus versterkt heeft.

1 Nephi 7:1–5. Het huwelijksverbond is bedoeld 
om kinderen in de Heer groot te brengen
Zet	de	volgende	vragen	op	het	bord	of	op	een	
uitreikblad:

•	 Wat	zei	de	Heer	dat	de	zoons	van	Lehi	moesten	doen	
voordat	ze	de	wildernis	in	trokken	op	weg	naar	het	
beloofde	land?	(Zie	1 Nephi	7:1.)

•	 Welke	reden	wordt	er	in	1 Nephi	7:1	voor	dit	
gebod gegeven?

•	 Welke	woorden	of	zinsneden	in	de	verzen	1 Nephi	7:1–2	
geven	aan	dat	de	Heer	een	duidelijke	mening	over	het	
huwelijk heeft?

•	 Hoe	denkt	u	dat	hun	eerdere	tocht	naar	Jeruzalem	de	
zoons	van	Lehi	heeft	geholpen	om	‘voor	de	Heer	[kinde-
ren]	te	verwekken’?	(Zie	1 Nephi	5:21–22.)

Vraag de cursisten naar antwoorden te zoeken in de 
aangegeven verzen. Als u de cursisten de tijd hebt 
gegeven om de Schriften te onderzoeken, vraagt u ze 
naar hun antwoorden. Vraag ze vervolgens de vol-
gende vragen te bespreken:

•	 Wat	zou	een	echtpaar	het	meest	stimuleren	om	‘voor	
de Heer [kinderen] te verwekken’?

•	 Hoe	zou	een	tempelhuwelijk	bijdragen	tot	het	‘voor	
de Heer’ grootbrengen van kinderen?

•	 Wat	kunt	u	nu	doen	om	u	voor	te	bereiden	op	dat	
soort huwelijk?

Lees het volgende citaat van ouderling Richard G. 
Scott, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, voor 
of laat een cursist dat doen:
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‘Zorg	dat	u	de	verordeningen	van	de	tempel	
ontvangt, als u daarvoor de gestelde leeftijd hebt 
en er klaar voor bent. Als u momenteel niet aan 
een rechtschapen partner verzegeld bent, leef 
daar dan naartoe. Bid erom. Oefen uw geloof dat 
u die zegen krijgt. Doe nooit iets dat die zegen op 
losse schroeven zet. Als u de hoop op een eeuwig 
huwelijk hebt opgegeven, durf dan weer te hopen’ 
(Conference Report, april 2001, p. 6; of Ensign, 
mei 2001, p. 7).

•	 Hoe	oefenen	mensen	hun	geloof	dat	ze	een	eeuwig	
huwelijk zullen sluiten?

Leg uit dat de Heer het huwelijksverbond een vereiste 
maakte, voordat Lehi’s zoons naar het beloofde land 
konden gaan. Hij heeft het ook een vereiste gemaakt 
voor de verhoging in de hoogste graad van het celesti-
ale koninkrijk (zie LV 131:1–3).

Getuig van het grote plan van geluk en de essentiële 
rol die het eeuwig huwelijk in dat plan speelt.

1 Nephi 8; 11. Om het eeuwige leven te 
ontvangen, moeten we tot Christus komen
Teken een fruitboom op het bord.

Naast de boom schrijft u de volgende 
tekstverwijzingen:

Groep 1

1 Nephi	8:10–12;		
11:8–25;	15:36;		
LV	14:7

Groep 2

1 Nephi	8:21–28,	31–34;	
11:35–36;	12:16–18;	
15:26–28

Groep 3

1 Nephi	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Deel de klas op in drie groepjes. Wijs elke groep een 
blok tekstverwijzingen op het bord toe.

Geef elke groep de onderstaande vragen die corres-
ponderen met de hun toegewezen verzen. (U kunt een 
uitreikblad of fotokopieën van deze pagina’s maken.) 
Vraag ze de verzen te lezen, de vragen in de groep te 
bespreken, en een korte bespreking voor de andere 
deelnemers aan de les voor te bereiden. In hun bespre-
kingen in groep en met de klas dienen zij elkaar de 
betekenis van de symbolen in het visioen van de boom 
des levens duidelijk te maken, alsmede de heden-
daagse	toepassing	van	deze	symbolen.	Ze	kunnen	de	
vragen die ze van u hebben gekregen gebruiken, maar 
ze mogen ook hun eigen vragen bedenken. Geef elke 
groep voldoende tijd om de passages te lezen en te 
bespreken en hun klassikale bespreking voor te berei-
den. Laat elke groep een woordvoerder aanwijzen om 
de klassikale bespreking te leiden.

Terwijl u de eerste groep helpt, meldt u dat het citaat 
van ouderling Neal A. Maxwell op de meegeleverde 
dvd staat A .

Groep 1

1 Nephi 8:10–12; 11:8–25; 15:36; LV 14:7 (de boom en 
de vrucht)

•	 Waarom	is	de	boom	volgens	u	een	geschikt	symbool	
van de liefde Gods?

•	 Toen	Nephi	vroeg	wat	de	boom	voorstelde,	toonde	
de Geest hem de geboorte en bediening van de 
Heiland. Hoe openbaren het leven en de bedie-
ning van de Heiland Gods liefde voor ons? (Om het 
verband te zien tussen de boom des levens, de liefde 
Gods en de verzoening van Jezus Christus leest u het 
citaat van ouderling Neal A. Maxwell op p. 22 in het 
cursistenboek voor.)

Ouderling David A. Bednar heeft verklaard dat ‘de 
vruchten aan de boom […] een symbool [zijn] van de 
zegeningen van de verzoening van de Heiland’ (‘Een 
reservoir levend water’ [haardvuuravond van CES 
voor jongvolwassenen, 4 februari 2007], p. 6, ldsces 
.org). Door 1 Nephi 15:36 en Leer en Verbonden 14:7 
te onderzoeken    , zien we het verband tussen de 
vrucht van de boom en het eeuwige leven.

•	 Waarom	is	de	vrucht	volgens	u	een	geschikt	sym-
bool van de zegeningen van de verzoening?
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Groep 2

1 Nephi 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18; 15:26–28 
(de mist van duisternis en het grote en ruime gebouw)

•	 Welke	‘misten	van	duisternis’	waren	er	nu	rond	in	
de wereld? Hoe leiden deze misten mensen naar 
‘verboden paden’?

•	 Hoe	kunnen	deze	invloeden	mensen	ervan	weer-
houden om tot de Heiland te komen?

•	 Waarom	zou	het	de	mensen	in	het	‘grote	en	ruime	
gebouw’ kunnen lukken om sommige mensen over 
te halen de boom des levens te verlaten? Wat zijn 
enkele hedendaagse voorbeelden van het gebouw?

•	 Hoe	verschillen	de	mensen	in	de	verzen 30	en	33	in	
1 Nephi 8 van de mensen in de verzen 24–25 en 28?

Groep 3

1 Nephi 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (de roede van 
ijzer en het enge en smalle pad)

•	 Hoe	wisten	sommige	mensen	door	de	mist	van	duis-
ternis bij de boom des levens te komen?

•	 Hoe	behoedt	het	woord	Gods	ons	voor	gevaar?	Hoe	
leidt het woord Gods ons naar de Heiland?

•	 Waar	kunnen	wij	het	woord	Gods vinden?

1 Nephi 10:17–22; 11:1–8. Door de macht 
van de Heilige Geest openbaart God 
waarheid aan allen die Hem ijverig zoeken
Schrijf op het bord Openbaring komt door de kracht 
van de Heilige Geest.

Maak de cursisten duidelijk dat zij, evenals Nephi, 
geestelijke ervaringen kunnen hebben, waarin zij god-
delijke waarheid geopenbaard krijgen. Deze gewijde 
ervaringen zijn uniek en specifiek voor hun omstandig-
heden. Om hun een idee te geven van de zegeningen 
die ze kunnen krijgen, leest u de volgende uitspraak 
van de profeet Joseph Smith voor:

‘Niemand kan de Heilige Geest ontvangen zonder 
openbaringen te ontvangen. De Heilige Geest is 
een openbaarder’ (History of the Church, 6:58).

‘Als we kennis van God hebben, beginnen we 
erachter te komen hoe we Hem moeten benade-
ren en hoe we Hem iets moeten vragen om een 
antwoord te krijgen.

‘Als wij Gods karakter begrijpen, en we Hem leren 
kennen, begint Hij de hemelen voor ons te ont-
vouwen	en	ons	erover	te	vertellen.	Zijn	wij	klaar	
om tot Hem te komen, dan is Hij klaar om tot ons 
te komen’ (History of the Church, 6:308).

Vraag de cursisten 1 Nephi 10:17–22; 11:1–8 te bestu-
deren en te zoeken naar beginselen die hen kunnen 
helpen om met de kracht van de Heilige Geest kennis 
op te doen. (Wellicht wilt u de klas in koppels opde-
len, zodat ze hun bevindingen met een ander kunnen 
bespreken.)

Als ze voldoende tijd hebben gekregen, gebruikt u de 
volgende vragen om de cursisten in de gelegenheid te 
stellen hun bevindingen aan de hele klas te vertellen:

•	 Wat	wilde	Nephi weten?

•	 Hoe	bereidde	Nephi	zich	volgens	1 Nephi	10:17	
voor om een antwoord te krijgen?

•	 Hoe	kan	de	ervaring	die	Nephi	in	zijn	kroniek	
opnam ons helpen om openbaring voor onszelf 
te ontvangen? 

Zet	de	volgende	vragen	op	het bord:

•	 Hoe	openbaart	de	Heilige	Geest	de	waarheid?	
(Zie LV 8:2–3.)

•	 Wat	kan	ons	ervan	weerhouden	om	leiding	van	de	
	Heilige Geest	te krijgen?

Vraag een cursist het citaat van ouderling David A. 
Bednar op p. 25 in het cursistenboek voor te lezen 
(staat ook op de meegeleverde dvd B ). Voordat de 
cursist het citaat voorleest, vraagt u alle cursisten te 
letten op antwoorden op de vragen die op het bord 
staan. Als het citaat is voorgelezen, laat u de cursisten 
hun bevindingen vertellen.

Moedig de cursisten aan om over hun leven na te 
denken en te bepalen welk beginsel ze zal helpen om 
meer open te staan voor persoonlijke openbaring. Geef 
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ze in overweging om over dit beginsel in hun dagboek 
of in hun Schriften te schrijven.

Geef uw getuigenis dat de Geest ons zal helpen als we 
ijverig op zoek naar waarheid gaan.

1 Nephi 11:16–34. Uit de goedgunstigheid 
van Jezus Christus blijkt Gods liefde
Vraag de cursisten het woord goedgunstigheid in 
1 Nephi 11:16 en 26 op te zoeken. Geef ze in over-
weging dit woord te markeren. Leg uit dat het woord 
omschreven kan worden met welwillende gezind-
heid, meer in het bijzonder de welwillendheid van 
Jezus Christus om uit de hemel neder te dalen en de 
gedaante	van	een	mens	op	Zich	te	nemen.	

•	 Hoe	omschrijft	dit	woord	de	zending	van	
de Heiland?

Vraag de cursisten 1 Nephi 11:26–34 te lezen. Vraag de 
cursisten om, terwijl deze verzen worden voorgelezen, 
de gebeurtenissen te markeren of op een rijtje te zet-
ten die de goedgunstigheid van de Heiland duidelijk 
maken. Als de verzen zijn voorgelezen, laat u de cursis-
ten de gebeurtenissen opnoemen die zij hebben opge-
merkt. Vraag ze waarom ze die gebeurtenissen hebben 
gemarkeerd of aan hun lijstje hebben toegevoegd.

•	 Hoe	kan	Jezus’	bediening	op	aarde	ons	begrip	geven	
van Gods liefde?

Geef uw getuigenis van hoe de Heiland blijk geeft van 
de liefde van onze hemelse Vader. Moedig de cursisten 
aan om hun familie en vrienden te vertellen over hun 
waardering voor Gods volmaakte liefde.  
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Inleiding
Toen Nephi de interpretatie van het visioen van de 
boom des levens begreep, kreeg hij een panoramisch 
visioen van de toekomst. Hij zag het land van belofte 
waar zijn familie zich zou vestigen. Hij zag perioden 
van twist, oorlog en zonde, en perioden van rechtvaar-
digheid en vrede onder zijn nakomelingen en de nako-
melingen van Laman en Lemuël. Hij zag de bediening 
van de Heiland in Amerika. Ook zag hij de grote afval, 
de herstelling van het evangelie, Satans voortdurende 
strijd tegen de waarheid, en de centrale rol van Jezus 
Christus als de Heiland van de wereld. Door Nephi’s 
visioen te bespreken en te lezen over de uiteindelijke 
zege van Gods koninkrijk op Satan, kunnen de cursis-
ten geruststelling vinden in de kennis dat de Heer zijn 
verbonden met zijn heiligen indachtig zal zijn. U kunt 
ze verzekeren dat God, ondanks de dreigementen van 
de duivel en zijn volgelingen, de touwtjes in handen 
heeft en zijn getrouwe volgelingen die aan het werk 
deelnemen, zal sterken.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	duivel	heeft	een	‘grote	en	gruwelijke	kerk’	opge-

richt om ‘de rechte wegen des Heren te verdraaien’ 
(zie 1 Nephi 13:1–9, 26–29; 14:9–13).

•	 De	Heer	heeft	duidelijke	en	waardevolle	waarheden	
hersteld om ons te helpen tot Hem te komen (zie 
1 Nephi 13:20–42).

•	 Gebed	leidt	tot	openbaring	(zie	1 Nephi	15:1–11).

•	 De	Heer	is	zijn	verbonden	met	het	huis	van	Israël	
indachtig (zie 1 Nephi 15:12–20).

Onderwijsideeën
1 Nephi 13:1–9, 26–29; 14:9–13. De duivel 
heeft een ‘grote en gruwelijke kerk’ opgericht 
om ‘de rechte wegen des Heren te verdraaien’
Leg uit dat Nephi een visioen kreeg waarin hij de toe-
komst van zijn volk en het volk van Laman en Lemuël 
zag. In dit visioen zag hij ‘de oprichting van een grote 
kerk’ (1 Nephi 13:4). Laat de cursisten 1 Nephi 13:5–9, 
26–29 lezen en zoeken naar de kenmerken van deze 
kerk.	Zet	deze	kenmerken	op	het	bord	(of	vraag	een	
cursist dat te doen).

Hoofdstuk 4
1 Nephi 12–15

Leg uit dat de zinsneden ‘grote en gruwelijk kerk’ en 
‘kerk van de duivel’ niet echt naar een kerk verwijzen. 
Om de cursisten dit duidelijk te maken, vraagt u hun 
het citaat van ouderling Bruce R. McConkie op p. 28 
in het cursistenboek te lezen.

•	 Waarom	is	het	volgens	u	belangrijk	te	weten	dat	
Satan zijn krijgsmacht organiseert om ons bij God 
weg te leiden?

•	 De	engel	vertelde	Nephi	dat	er	slechts	twee	kerken	
zijn (zie 1 Nephi 14:10). In welk opzichten is dat 
waar? Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we tot 
de kerk van het Lam Gods behoren?

1 Nephi 13:20–42. De Heer heeft duidelijke 
en waardevolle waarheden hersteld 
om ons tot Hem te helpen komen
Vraag de cursisten zich voor te stellen dat ze naar de 
dokter gaan omdat ze ziek zijn. De dokter doet een 
onderzoek, stelt vast om welke ziekte het gaat en 
schrijft een recept voor. Maar de apotheker wijzigt 
het recept.

•	 Hoe	zal	deze	wijziging	volgens	u	van	invloed	op	
de genezing zijn?

Vraag de cursisten 1 Nephi 13:20–29 te lezen. Stel 
daarna de volgende vragen:

•	 Hoe	lijkt	dit	relaas	op	het	voorbeeld	van	de	apo-
theker die wijzigingen aanbrengt in het recept van 
de dokter?

•	 Vers	23	gaat	over	de	Bijbel.	Welke	woorden	in	dit	
vers verwijzen naar de Bijbel?

•	 Wat	bevatte	de	Bijbel	volgens	de	verzen 23–25	toen	
hij oorspronkelijk werd samengesteld?

•	 Wie	brachten	de	ingrijpendste	wijzigingen	in	de	
Bijbel aan? Wat verwijderden zij? Wat waren hun 
motieven?	(Zie	de	verzen 26–29.)	

Vraag de cursisten 1 Nephi 13:34–39 te lezen.

•	 Wat	moest	er	noodzakelijk	hersteld worden?

•	 Naar	welke	‘andere	boeken’,	behalve	het	Boek	van	
Mormon, kan vers 39 verwijzen?

•	 Hoe	hebben	de	waarheden	in	het	Boek	van	Mormon	
en andere hedendaagse Schriftuur uw getuigenis 
beïnvloed?
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Vraag de cursisten pp. 30–31 in het cursistenboek op 
te slaan. Laat ze het citaat van president James E. Faust 
en de uitleg uit de Gids bij de Schriften lezen over 
waar we de duidelijke en waardevolle waarheden die 
in de laatste dagen zijn hersteld kunnen vinden. (Het 
citaat van president Faust staat ook op de meegele-
verde dvd  A .)

Vraag een cursist 1 Nephi 13:40–41 voor te lezen.

•	 Hoe	bevestigt	het	Boek	van	Mormon	de	waarheid	
van	de	Bijbel?	(Zie	ook	Mormon	7:8–9.)

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	dat	het	Boek	van	Mor-
mon en de Bijbel ‘beide één [zijn geworden]’?

•	 Hoe	kunnen	we	het	Boek	van	Mormon	gebruiken	
om te getuigen van de waarheden in de Bijbel?

1 Nephi 14. Gods koninkrijk zal in 
de laatste dagen zegevieren
Vraag de cursisten wat ze denken dat een profeet uit 
het verleden die onze tijd in een visioen ziet, zou zeg-
gen over de geestelijke stand van zaken in onze tijd? 
Zet	hun	ideeën	beknopt	op	het bord.

Vraag de cursisten 1 Nephi 14 vluchtig door te nemen 
om te zien hoe hun antwoorden zich verhouden tot 
Nephi’s visioen van de laatste dagen. U zult ze wellicht 
duidelijk moeten maken dat Nephi zowel geestelijke 
kracht als geestelijke vernietiging en ballingschap 
omschreef (zie bijvoorbeeld de verzen 7, 14, en 17).

Eerder in het visioen had Nephi de vernietiging van 
zijn nageslacht gezien. Op dit punt in het visioen zag 
hij echter de overwinning van het koninkrijk Gods. 
Laat de cursisten 1 Nephi 14:10–17 lezen.

•	 Waar	zou	de	kerk	van	het	Lam	Gods	zich	volgens	
Nephi’s visioen in de laatste dagen bevinden? Hoe 
groot zou zij zijn in vergelijking met de wereld als 
geheel?	(Zie	vers 12.)

•	 Hoe	zouden	de	goddelozen	en	wereldsgezinden	op	
de	kerk	van	het	Lam	reageren?	(Zie	vers 13.)

•	 Met	welke	twee	zaken	zal	de	kerk	van	het	Lam	ter	
bescherming	bewapend	zijn?	(Zie	vers 14.)

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	het	werk	
van God uiteindelijk zal zegevieren?

•	 Hoe	kan	deze	kennis	Nephi	geholpen	hebben	terwijl	
hij met tegenspoed en tragedies te kampen had?

1 Nephi 15:1–11. Gebed leidt tot openbaring.
Vraag de cursisten 1 Nephi 15:1–3 voor te lezen en uit 
te leggen waarom zij denken dat Laman en Lemuël die 
leringen	van	hun	vader	niet	begrepen.	Zet	de	antwoor-
den van de cursisten op het bord.

Vraag een cursist 1 Nephi 15:6–9 voor te lezen. Vraag 
alle cursisten met ideeën te komen over hoe sommige 
mensen in deze tijd vergelijkbaar zijn met Laman en 
Lemuël in hun benadering van God.

U kunt uitleggen dat veel mensen hun leven leiden 
zonder dat ze in aanmerking willen komen voor god-
delijke inspiratie. Veel van die mensen zijn niet god-
deloos of opstandig, maar ze willen zich gewoon niet 
verdiepen in of zich houden aan de wil van de Heer.

Behandel de citaten van de profeet Joseph Smith op 
p. 32 in het cursistenboek. Stel de cursisten vervolgens 
de volgende vragen:

•	 In	welke	opzichten	was	Nephi	een	voorbeeld	van	
deze beginselen?

•	 Wat	was	het	resultaat	van	Nephi’s	verlangen	om	de	
dingen Gods te weten?

•	 Wat	heeft	de	Heer	beloofd	ten	aanzien	van	ons	
vermogen om zijn wegen te leren kennen? (Terwijl 
de cursisten deze vraag bespreken, kunt u ze som-
mige of alle van de volgende schriftteksten laten 
lezen: Jakobus 1:5    ; 1 Nephi 10:19; LV 88:63–64; 
121:26–33.)

•	 Wat	kunnen	we,	om	de	wil	van	God	te	leren	ken-
nen, specifiek doen om meer op Nephi en minder 
op Laman en Lemuël te lijken?

Lees 1 Nephi 15:10–11 met de cursisten. Laat ze de vier 
zaken opzoeken die Laman en Lemuël volgens Nephi 
moesten doen om geestelijk begrip van de Heer te 
krijgen. (Hun hart niet verstokken, in geloof vragen, 
geloven dat ze zullen ontvangen, en ijverig de geboden 
onderhouden.)

•	 Hoe	kunnen	die	vier	zaken	ons	helpen	om	ant-
woord op onze gebeden te krijgen?



19

1 Nephi 12–15

1 Nephi 15:12–20. De Heer is zijn verbonden 
met het huis van Israël indachtig
Een terugkerend thema in het Boek van Mormon is dat 
de Heer zijn verbonden met het huis van Israël indach-
tig is. Israël zal uiteindelijk door de Heiland worden 
vergaderd en verlost. Geef de cursisten in overweging 
dat zij overal in het Boek van Mormon op deze waar-
heid letten. Wellicht wilt u opmerken dat de beeld-
spraak van de olijfboom in 1 Nephi 15 terugkeert in 
de allegorie van de olijfboom in Jakob 5.

Welke elementen van Lehi’s leringen in 1 Nephi 15:7 
weigerden Laman en Lemuël te begrijpen?

Schrijf olijfboom op het bord. Laat de cursisten 1 Nephi 
15:12 lezen en opzoeken wat de olijfboom voorstelt.

•	 Wat	stelt	de	olijfboom	voor?	(Schrijf	olijfboom = huis 
van Israël op het bord.)

•	 Hoe	was	Lehi’s	nageslacht	‘van	het	huis	Israëls	
afgebroken’?

Laat een cursist 1 Nephi 15:13 voorlezen.

•	 Wanneer	zou	het	evangelie	volgens	Nephi	tot	het	
nageslacht van Lehi gaan? Wie zou het evangelie aan 
hen brengen?

Schrijf andere volken op het bord. Leg uit dat deze 
term verschillende betekenissen heeft. Hij kan betrek-
king hebben op volken die niet van het huis van Israël 
zijn, op volken die niet Joods zijn, of op naties zonder 
het evangelie (zie Gids bij de Schriften, ‘Andere vol-
ken’, scriptures .lds .org; zie ook LV 109:60–62). Verwijs 
de cursisten terug naar 1 Nephi 15:13. In dit vers slaat 
de term op heiligen der laatste dagen, mensen die 
ten tijde van de herstelling deel uitmaakten van een 
ander volk. Behandel de citaten van ouderling Bruce R. 
McConkie op p. 32 in het cursistenboek.

Vestig de aandacht van de cursisten op de zinsnede 
‘het enten van de natuurlijke takken’.

•	 Wat	betekent	het	een	tak	te enten?

Zo	nodig	legt	u	uit	dat	het	enten	van	een	boom	wil	
zeggen dat een loot van de ene boom wordt bevestigd 
op een andere boom. De geënte loot wordt gevoed 
door de boom en gaat deel uitmaken van de boom.

Zeg	dat	1 Nephi	15:14	uitlegt	hoe	het	nageslacht	van	
Lehi wordt geënt op de olijfboom, ofwel het huis van 
Israël. Vraag de cursisten 1 Nephi 15:14–16 te lezen. 
Laat de cursisten deze verzen in hun eigen woorden 
samenvatten. U kunt eventueel de volgende of eendere 
vragen stellen:

•	 Hoe	worden	mensen	‘geënt’,	ofwel	vergaderd,	wan-
neer zij ‘tot de kennis van hun Verlosser komen’?

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	voor	ons	belangrijk	is	om	
‘de kenmerkende punten van zijn leer’ te begrijpen?

•	 Hoe	krijgen	wij	voeding	door	ons	lidmaatschap	in	
de kerk?

Geef de cursisten de gelegenheid om te vertellen wan-
neer zij in de kerk zijn ‘geënt’, of wanneer zij iemand 
hebben geholpen om die zegen te ontvangen.

1 Nephi 15:24. Het woord van God sterkt ons 
tegen de brandende pijlen van de duivel
Laat de cursisten 1 Nephi 15:24 opslaan en de woorden 
‘brandende pijlen’ onderstrepen. Laat ze dit vers ver-
gelijken met Efeziërs 6:16 en Leer en Verbonden 27:17. 
Laat ze ook een kruisverwijzing maken van die teksten.

•	 Met	welke	‘brandende	pijlen’	worden	we	nu	zoal	in	
de wereld geconfronteerd?

•	 Wat	zal	volgens	1 Nephi	15:24	het	resultaat	zijn	
als we bezwijken onder de brandende pijlen van 
de duivel?

•	 Hoe	kan	het	woord	van	God	ons	helpen	om	de	
brandende pijlen van de boze te weerstaan?

U kunt dit beginsel eventueel samenvatten met het vol-
gende citaat van ouderling Neal A. Maxwell (1926–2004) 
van het Quorum der Twaalf Apostelen (het citaat staat 
ook op de meegeleverde dvd B ):

‘Ware discipelen [weerstaan] de brandende pijlen 
van de boze door met de ene hand het brandwe-
rende schild des geloof omhoog te houden en 
met de andere de roede van ijzer vast te houden 
(zie Efeziërs 6:16; 1 Nephi 15:24; LV 27:17). Laat er 
geen twijfel over bestaan; we zullen beide handen 
nodig hebben!’ (Conference Report, april 1987, 
p. 87; of Ensign, mei 1987, p. 70).
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Bied de cursisten de gelegenheid te vertellen hoe hun 
geloof en hun begrip van de Schriften hen geholpen 
heeft om verleiding te weerstaan.

Geef uw getuigenis van het belang van de Schriften en 
hoe ze ons helpen om de brandende pijlen van Satan 
te weerstaan.
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Inleiding
De Heer heeft Lehi’s familie op de hele reis door de 
wildernis en over de oceaan hulp geboden. De cur-
sisten zullen in dit relaas van de reis voorbeelden van 
groot	geloof	en	tragische	rebellie	tegenkomen.	Ze	
zullen zien dat God de rechtschapenen sterkt en het 
hart van de kwaadwilligen verzacht. U kunt de cursis-
ten duidelijk maken dat de uitdagingen en zegeningen 
in hun leven veel weg hebben van de uitdagingen en 
zegeningen die Lehi’s familie ervoer. U kunt ze aan-
moedigen om de influisteringen van de Heilige Geest, 
de Schriften, rechtschapen ouders en priesterschapslei-
ders te volgen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	Heer	leidt	zijn	trouwe	dienstknechten	

(zie 1 Nephi 16; 18:12–15, 21–22).

•	 De	Heer	zegent	en	sterkt	iedereen	die	zijn	geboden	
onderhoudt (zie 1 Nephi 17; 18:8–25).

•	 We	moeten	ons	voorbereiden	om	de	influisteringen	
van de Geest te onderkennen (zie 1 Nephi 17:7–11, 
44–47; 18:1–4).

Onderwijsideeën
1 Nephi 16; 18:12–15, 21–22. De Heer 
leidt zijn trouwe dienstknechten
Houd een kompas omhoog (of laat een illustratie 
ervan zien).

Vraag een cursist kort uit 
te leggen wat een kompas 
doet. Laat een cursist 1 Nephi 
16:10 en Alma 37:38 lezen.

•	 Hoe	was	de	Liahona	als	
de kompassen die mensen 
tegenwoordig gebruiken? 
Hoe was de Liahona anders als de hedendaagse 
kompassen?

Vraag de cursisten 1 Nephi 16:10, 16, 28–29 te lezen en 
zoveel mogelijk functies van de Liahona vast te stel-
len. Moedig hen aan die in hun Schriften te markeren. 
Als ze de verzen onderzocht hebben, vraagt u hen te 

Hoofdstuk 5
1 Nephi 16–18

vertellen	wat	ze	hebben	gevonden.	Zet	hun	ideeën	op	
het bord. Hun ideeën kunnen het volgende omvatten:

1 Nephi	16:10 ‘De	ene	[naald]	wees	de	rich-
ting	aan	die	wij	(…)	moesten	
gaan.’	

1 Nephi	16:16 ‘De	aanwijzingen	van	de	bal	die	
ons	in	de	vruchtbaarste	stre-
ken	van	de	wildernis	leidden.’

1 Nephi	16:28 ‘De	wijzers	(…)	werkten	
volgens	het	geloof	en	de	ijver	
en	de	aandacht	die	wij	eraan	
schonken.’

1 Nephi	16:29 De	bal	gaf	‘een	nieuw	schrijven	
[te	zien],	dat	duidelijk	te	lezen	
was,	dat	ons	inzicht	gaf	in	de	
wegen	des	Heren.’

1 Nephi	16:29 De	nieuwe	tekst	‘werd	van	tijd	
tot	tijd	geschreven	en	ver-
anderd,	overeenkomstig	het	
geloof	en	de	ijver	die	wij	eraan	
schonken.’

1 Nephi	16:30–31 De	bal	gaf	hun	aanwijzingen	
zodat	ze	voedsel	konden	
vinden.

•	 Welke	leidraden	hebben	wij	die	op	de	
Liahona lijken?

De antwoorden op deze vraag kunnen de Heilige 
Geest zijn (zie het citaat van ouderling David A. Bednar 
op pp. 35–36 in het cursistenboek), de Schriften (zie 
Alma 37:38–47), de leringen van de levende profeten, 
en patriarchale zegens. U kunt uitleggen dat het kerke-
lijke tijdschrift terecht de Liahona wordt genoemd. In 
bepaalde opzichten lijkt het op Lehi’s Liahona — we 
lezen erin wat de wil van de Heer is in deze tijd.

Terwijl de cursisten leidraden zoals de Liahona noe-
men, stelt u vragen als de volgende:

•	 In	welke	opzichten	zijn	deze	leidraden	als	
de Liahona?

•	 Hoe	wijzen	die	leidraden	ons	de	weg	die	we	
moeten volgen?

•	 Wat	kunnen	redenen	zijn	dat	we	de	belangrijke	
boodschappen van deze leidraden missen?
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•	 De	Liahona	leidde	de	mensen	‘in	de	vruchtbaarste	
streken van de wildernis.’ Hoe kan dat op ons van 
toepassing zijn?

•	 Overweeg	de	laatste	zin	in	1 Nephi	16:29.	Hoe	zijn	
die leidraden ‘kleine middelen’? Wat zijn enkele 
‘grote dingen’ die kunnen gebeuren vanwege de 
‘kleine middelen’?

Vraag een of twee cursisten te vertellen hoe zij geze-
gend zijn door acht te slaan op een van die leidraden?

Vraag de cursisten 1 Nephi 16:15–32 te lezen en te letten 
op de verschillen tussen Nephi, Laman en Lemuël, en 
Lehi. U kunt ze in overweging geven hun antwoorden 
op te schrijven. Als ze klaar zijn met lezen, begint u een 
korte bespreking over de gelezen passage. Overweeg 
hun enkele of alle van de volgende vragen te stellen:

•	 Hoe	reageerden	Laman	en	Lemuël	toen	
Nephi’s boog brak? Hoe reageerde Lehi? Hoe 
reageerde Nephi?

•	 Waarom	denkt	u	dat	deze	mannen	verschillend	
reageerden?

•	 Wat	vindt	u	ervan	dat	zelfs	Lehi	morde?	Wat	vindt	u	
imponerend aan de manier waarop Nephi zijn vader 
benaderde na een nieuwe boog te hebben gemaakt? 

•	 Hoe	was	Nephi’s	reactie	op	deze	beproeving	van	
invloed op zijn familie? Hoe bent u beïnvloed door 
anderen die gelovig reageerden op beproevingen? 
Hoe kan uw reactie op beproevingen van invloed 
zijn op anderen?

Bespreek het citaat van ouderling Richard G. Scott van 
het Quorum der Twaalf Apostelen op pp. 36–37 in het 
cursistenboek.

Leg uit dat sommige beproevingen het gevolg zijn van 
ongehoorzaamheid. Het verhaal van Nephi’s gebroken 
boog maakt duidelijk dat veel beproevingen gewoon-
weg deel uitmaken van het leven. 

•	 Welke	ervaringen	hebt	u	gehad	die	vergeleken	
kunnen worden met de ervaring van Nephi en 
zijn gebroken boog?

•	 Hoe	worden	we	gezegend	als	we	zoals	Nephi	op	
beproevingen reageren?

Vraag de cursisten na te denken over hoe zij in het 
verleden op beproevingen hebben gereageerd. Vraag 
ze daarna de volgende vragen te overdenken zonder 
die hardop te beantwoorden:

•	 Heeft	u	zoals	Laman	en	Lemuël	op	beproevingen	
gereageerd?	Zoals	Lehi?	Zoals	Nephi?	Als	u	in	ver-
schillende situaties verschillend heeft gereageerd, 
waarom dan? Wat kunt u doen om u te verbeteren 
in het reageren op beproevingen?

1 Nephi 17; 18:8–25. De Heer zegent en sterkt 
iedereen die zijn geboden onderhoudt
Leg uit dat de Heer Lehi’s familie niet alleen hulp bood 
met	de	Liahona,	maar	ook	op	andere	manieren.	Zet	de	
volgende tekstverwijzingen op het bord:

1 Nephi	17:1–14

1 Nephi	17:45–55

1 Nephi	18:10–25

Deel de klas op in drie groepjes. Laat elke groep in 
een van de teksten zoeken naar manieren waarop de 
Heer zijn ‘tedere barmhartigheden’ toonde (zie 1 Nephi 
1:20). Vraag ze vervolgens wat ze hebben gevonden. U 
kunt de bevindingen van de cursisten eventueel op het 
bord zetten.

In een poging zijn broers ervan te overtuigen dat God 
wilde dat de familie naar het land van belofte reisde, 
vergeleek Nephi hun omstandigheden met die van 
de kinderen Israëls, die Egypte verlieten en naar het 
beloofde land reisden. Vraag de cursisten in 1 Nephi 
17:23–44 op te zoeken hoe de kinderen Israëls leken 
op de familie van Lehi.

•	 Hoe	denkt	u	dat	Lehi’s	familie	voordeel	heeft	
gehaald uit het op zichzelf toepassen van de erva-
ring van de kinderen Israëls?

•	 Hoe	kunnen	wij	ons	voordeel	doen	met	de	reizen	
van Lehi’s familie en de Israëlieten van weleer?

Om de cursisten duidelijk te maken dat de Heer de 
rechtschapenen zal beschermen en sterken, vraagt 
u een cursist 1 Nephi 17:48, 52–55 voor te lezen. 
Vraag de anderen te luisteren hoe God Nephi zoal 
heeft geholpen.
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•	 Wat	was	het	dat	het	hart	van	Laman	en	Lemuël	uit-
eindelijk verzachtte?

Laat een cursist 1 Nephi 18:16, 21 voorlezen.

•	 Hoe	kunnen	we	het	voorbeeld	van	Nephi	volgen	om	
de beloofde zegeningen van de Heer te ontvangen?

Leg uit dat de Schriften vaak als-dan-verbanden bevat-
ten. De Heer leert ons dit: als we bepaalde dingen 
doen, dan zegent Hij ons op een bepaalde manier. 

•	 Welk	als-dan-verband	ziet	u	in	1 Nephi	17:13?	(Wel-
licht wilt u uitleggen dat dit een van de belangrijkste 
thema’s in het Boek van Mormon is — als ze de 
geboden onderhouden dan zal de Heer ze zegenen 
met	voorspoed	in	het	land	van	belofte.	Zie	ook	bij-
voorbeeld 1 Nephi 2:20; 4:14; 2 Nephi 1:9; Omni 1:6; 
Mosiah 1:7; Alma 48:25.)

Laat de cursisten 1 Nephi 18:8–20 lezen.

•	 Hoe	leed	Nephi	zoal	vanwege	de	ongehoorzaam-
heid van anderen?

•	 Hoe	leed	iedereen	in	de	groep	na	verloop	van	tijd	
door de rebellie?

•	 Wat	kunnen	we	uit	deze	voorbeelden leren?

Getuig dat ongehoorzaamheid altijd tot leed leidt, zelfs 
als het lijden niet altijd zo direct of zo duidelijk volgt 
als voor de familie van Lehi. Bied de cursisten de kans 
om, als zij dat willen, hun gedachten over dit onder-
werp te uiten. Geef uw getuigenis dat de Heer ons 
zegent als we zijn geboden gehoorzamen.

1 Nephi 17:7–11, 44–47; 18:1–4. We moeten 
ons voorbereiden om aan de influisteringen 
van de Geest gevolg te geven
Laat uw mobiele telefoon zien als u er een hebt. Vraag 
de cursisten of ze wel eens hun mobiele telefoon heb-
ben gebruikt in een gebied met een slechte ontvangst. 
Zulke	gebieden	noemt	men	ook	wel	dode	plekken.	
Laat de cursisten 1 Nephi 17:45 lezen en overdenken 
waarom Laman en Lemuël zich geestelijk op ‘dode 
plekken’ bevonden.

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	‘gevoelloos’	te zijn?

•	 Welke	keuzes	hadden	Laman	en	Lemuël	gemaakt	
die ertoe hadden geleid dat zij ‘gevoelloos’ 
waren geworden?

Als onderdeel van de bespreking kunt u eventueel 
de citaten van president James E. Faust A , president 
Boyd K. Packer B , en ouderling Joseph B. Wirthlin 
C  op de meegeleverde dvd gebruiken. Of u kunt de 

cursisten die citaten op p. 40 in het cursistenboek laten 
lezen. President Packer legt uit dat we de influisterin-
gen van de Heilige Geest meer voelen dan horen. Presi-
dent Faust en ouderling Wirthlin waarschuwen tegen 
opvattingen en handelswijzen die ertoe leiden dat we 
op geestelijk ‘dode plekken’ stuiten.

•	 Welke	opvattingen	en	handelswijzen	kunnen	er	
volgens president Faust en ouderling Wirthlin toe 
leiden dat ons vermogen om de Geest te herkennen 
verzwakt wordt?

Vraag de cursisten 1 Nephi 17:7–11 te lezen en na te 
gaan wat Nephi deed om de communicatie met zijn 
hemelse Vader te verbeteren.

•	 Wat	deed	Nephi	dat	de	communicatie	met	God	ver-
gemakkelijkte? (Antwoorden kunnen bestaan uit: hij 
gehoorzaamde de stem van de Heer onmiddellijk, hij 
bad in zijn binnenkamer en hij ging aan de slag na 
antwoord op zijn gebeden te hebben gekregen.) 

Vraag de cursisten 1 Nephi 18:1–4 door te lezen en 
daarbij Nephi’s voorbereiding op de bouw van een 
schip te vergelijken met onze voorbereiding op het 
verduren van uitdagingen en beproevingen.

•	 De	Heer	toonde	Nephi	‘van	tijd	tot	tijd’	hoe	hij	
een schip moest bouwen. Waarom denkt u dat het 
Nephi ten goede kwam dat hij er steeds een beetje 
bij leerde in plaats van alles in een keer te moeten 
begrijpen? 

•	 Waarom	was	het	belangrijk	voor	Nephi	om	de	aan-
wijzingen van de Heer op te volgen voordat de Heer 
hem meer leerde?

Vraag een cursist 2 Nephi 28:30 voor te lezen. Vraag de 
cursisten hoe de beginselen in dit vers van toepassing 
zijn op het leven van Nephi zoals we dat nu bestude-
ren. Beklemtoon dat de Heer ons zelden alle informatie 
tegelijk geeft. Als we in geloof voortgaan, ontvouwt hij 
de waarheid stukje bij beetje.

•	 Hoe	liet	Nephi	zien	dat	Hij	op	de	Heer	vertrouwde?
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•	 Wat	kunnen	we	doen	om	het	voorbeeld	van	Nephi	
te volgen en aan een leven te bouwen dat, evenals 
Nephi’s schip, ‘buitengewoon fraai’ in de ogen van 
de Heer is?

Geef uw getuigenis dat we leiding van de Heilige 
Geest kunnen ontvangen. Moedig de cursisten aan het 
voorbeeld van Nephi te volgen voor hun communicatie 
met hun hemelse Vader. 
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Inleiding
In deze les bespreekt u 1 Nephi 19–20, waarin Nephi 
de profeet Jesaja citeert. U hoeft geen expert in de 
woorden van Jesaja te zijn om ze te kunnen bespreken. 
Door de Schriften met gebed te bestuderen en de stof 
die in deze les en in het cursistenboek staat te gebrui-
ken, kunt u overtuigend en enthousiast lesgeven (zie 
‘Inleiding tot de geschriften van Jesaja’ op pp. 44–46 in 
het cursistenboek).

Nephi las de woorden van Jesaja voor om zijn volk 
‘er meer terdege toe [te] bewegen te geloven in de 
Heer hun Verlosser’ (1 Nephi 19:23). Hoewel er in de 
laatste dagen rampen zullen gebeuren, maakte Nephi 
aan de hand van de profetieën van Jesaja duidelijk dat 
‘de rechtvaardigen niet [behoeven] te vrezen’, omdat 
de Heer hen ‘door zijn macht [zal] bewaren’ (1 Nephi 
22:17). Denk er over na hoe u deze en andere lerin-
gen zo aan uw cursisten kunt brengen dat ze vertroost 
en gesterkt worden. Geleid door de Geest kunt u uw 
cursisten helpen inzien hoe Jesaja getuigde van de Hei-
land en zijn handelingen met het huis van Israël, zowel 
in vroegere tijden als nu. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Nephi	hield	een	kroniek	bij	om	anderen	ertoe	

te brengen hun Verlosser indachtig te zijn 
(zie 1 Nephi 19). 

•	 We	dienen	de	Schriften	op	onszelf	toe	te	passen	
om er nut en lering uit te trekken (zie 1 Nephi 
19:23–24).

•	 De	Heer	loutert	zijn	volk	in	de	smeltoven	der	
ellende (zie 1 Nephi 20).

•	 De	Heer	heeft	beloofd	in	de	laatste	dagen	het	
evangelie te herstellen en Israël te vergaderen 
(zie 1 Nephi 21:18–25; 22:7–22).

Onderwijsideeën
1 Nephi 19. Nephi hield een kroniek 
bij om anderen ertoe te brengen 
hun Verlosser indachtig te zijn 
Vraag de cursisten 1 Nephi 19:1–5 te lezen en de ant-
woorden	op	de	volgende	vragen	op	te	zoeken.	Zet	de	
vragen eventueel op het bord.

Hoofdstuk 6
1 Nephi 19–22

•	 Hoeveel	stel	platen	maakte Nephi?

•	 In	welke	opzichten	verschilden	de	beide	stellen	pla-
ten van elkaar?

•	 Van	welk	stel	platen	kwam	1 Nephi?	Hoe	weten	
we dat?

Vraag een cursist 1 Nephi 19:6 voor te lezen.

•	 Waar	ging	Nephi	naar	eigen	zeggen	over	schrij-
ven nadat hij de kleine platen en hun inhoud had 
uitgelegd? 

Laat de ene helft van de klas 1 Nephi 19:7–9 lezen en 
de andere helft 1 Nephi 19:10–12. Laat de cursisten 
vervolgens aangeven welke zinsneden in hun schrift-
tekst voor hun de meeste betekenis hebben. Vraag 
ze dan waarom ze die zinsneden hebben uitgekozen. 
Geef uw getuigenis van de zending van de Heiland in 
deze verzen.

Vraag een cursist 1 Nephi 19:18 voor te lezen.

•	 Waarom	schreef	Nephi	deze	leringen op?

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	de	Heer	indachtig	te	
zijn? Hoe helpen de Schriften u om Hem indachtig 
te zijn?

Als onderdeel van de bespreking kunt u de volgende 
verklaring van president Henry B. Eyring van het Eerste 
Presidium voorlezen: 

‘Iedere keer als we met het gezin de Schriften 
bestuderen, houden we ons aan het verbond om 
Hem te gedenken. De Schriften getuigen van de 
Heer Jezus Christus, want dat is de boodschap van 
alle	profeten.	Zelfs	als	kinderen	zich	de	woorden	
niet meer herinneren, zullen ze zich wel de ware 
schrijver, Jezus Christus, herinneren’ (Conference 
Report, april 1998, p. 87; of Ensign, mei 1998, 
p. 67).

1 Nephi 19:23–24. We dienen de Schriften 
tot nut en lering op onszelf toe te passen
Vraag de cursisten naar mensen uit de Schriften van 
wier voorbeeld zij veel hebben geleerd. 
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•	 Waarom	denkt	u	dat	het	van	waarde	is	om	ons	en	
onze omstandigheden te vergelijken met mensen en 
leringen in de Schriften?

Vraag een cursist 1 Nephi 19:23 voor te lezen. Mis-
schien wilt u aangeven dat vers 23 een van de kerntek-
sten is    .

•	 Hoe	kunnen	we	de	Schriften	zoal	op	onszelf	
toepassen?

Vat de reacties van de cursisten samen op het bord. 
Misschien wilt u verwijzen naar de vragen op p. 44 in 
het cursistenboek.

Lees het volgende citaat van ouderling L. Lionel 
	Kendrick	van	de	Zeventig	voor:

‘Wij moeten de Schriften lezen alsof de Heer 
rechtstreeks en persoonlijk met ons spreekt’ 
 (Conference Report, april 1993, p. 16; of Ensign, 
mei 1993, p. 15).

Moedig de cursisten aan de ideeën op het bord te ont-
houden en ze te gebruiken bij hun schriftstudie.

1 Nephi 20. De Heer loutert zijn volk 
in de smeltoven der ellende
Schrijf op het bord: ‘Wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here’ 
(Hebreeën 12:6).

•	 Wat	betekent	het	te	tuchtigen?	(Te	corrigeren	met	
straf of lijden.)

•	 Op	welke	manieren	is	tuchtiging	een	bewijs	van	de	
liefde van de Heer voor ons?

Zet	het	volgende	op	het bord:

1 Nephi	20:1–8

Een	bewijs	dat	het	huis	
van	Israël	de	Heer	niet	
getrouw	was.

1 Nephi	20:9–17

Een	bewijs	dat	de	Heer	
nog	steeds	van	ze	hield	
en	wilde	dat	ze	getrouw	
aan	Hem	werden

Deel	de	klas	op	in	twee	groepjes.	Zeg	het	ene	groepje	
1 Nephi 20:1–8 te lezen en op zoek te gaan naar 
bewijzen dat het huis van Israël ten tijde van deze 

openbaring	niet	getrouw	was	aan	de	Heer.	Zeg	het	
andere groepje 1 Nephi 20:9–17 te lezen en op zoek 
te gaan naar bewijzen dat de Heer nog steeds van ze 
hield en wilde dat ze Hem getrouw werden.

Vraag cursisten uit elke groep te vertellen wat hun 
bevindingen zijn. Bespreek de antwoorden van de cur-
sisten en hoe deze verzen op onze tijd van toepassing 
kunnen zijn.

Vraag de cursisten 1 Nephi 20:10 te lezen.

•	 Wat	zou	de	zinsnede	‘smeltoven	der	ellende’	zoal	
betekenen?

•	 Hoe	kan	de	smeltoven	der	ellende	ons	ertoe	bren-
gen aan de Heer getrouw te zijn?

Geef de cursisten de tijd om te antwoorden. Lees 
daarna Leer en Verbonden 105:5–6 klassikaal.

Vraag de cursisten na te denken over het contrast 
tussen 1 Nephi 20:10 en 1 Nephi 20:18–19. Vraag 
ze daarna om de volgende verklaring af te maken: 
‘Ik vind dat de boodschap in 1 Nephi 20 voor ons 
is: S S S S S S S S .’ Vraag de cursisten wat ze hebben 
opgeschreven.

1 Nephi 21:1–17. De Heer zal ons niet vergeten
1 Nephi 21 bevat passages die Nephi’s verlangen weer-
spiegelen om ons ‘er meer terdege toe [te] bewegen te 
geloven in de Heer [onze] Verlosser’ ( 1Nephi 19:23).

Lees 1 Nephi 21:6–13 met de cursisten en vraag ze te 
letten op symbolen die de liefde van de Heiland voor 
ons voorstellen.

•	 Vers	9	bevat	een	verwijzing	naar	de	Heiland	die	
gevangenen bevrijdt. Hoe kan dat op zowel de 
levenden als de doden van toepassing zijn?

•	 Op	welke	manieren	vertroost	de	Heer	zijn	volk?	Hoe	
zal	Hij	Zich	‘over	zijn	ellendigen	ontfermen’?	(vs. 13).

Vraag de cursisten 1 Nephi 21:14–17 te lezen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	mensen	soms	het	gevoel	heb-
ben dat de Heer ze vergeten is? Hoe kunt u deze 
tekst gebruiken om iemand die eenzaam of bang is 
te helpen?

•	 Wat	betekent	het	om	in	de	handpalmen	van	de	Hei-
land te zijn gegraveerd?
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Terwijl de cursisten deze vraag overdenken of bespre-
ken, zou u het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. 
Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen kunnen 
voorlezen: 

‘Christus zal de kinderen die Hij heeft verlost of 
het verbond dat Hij met hen heeft gesloten ten 
aanzien	van	hun	heil	in	Zion	niet	vergeten.	De	
tekens van de Romeinse nagels die in zijn handen 
staan gegraveerd, zijn de pijnlijke herinneringen 
aan die waakzame zorg en dat verbond’ (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997], p. 84).

•	 Welke	ervaringen	hebben	u	geleerd	dat	de	Heer	u	
niet vergeten is?

Geef uw getuigenis van de liefde van de Heiland.

1 Nephi 21:18–25; 22:7–22. De Heer heeft 
beloofd in de laatste dagen het evangelie 
te herstellen en Israël te vergaderen
Leg uit dat in 1 Nephi 22 Nephi’s uitleg van Jesaja’s 
woorden in 1 Nephi 20–21 staat.

Teken een eenvoudige wereldkaart op het bord of toon 
er een op de overheadprojector. (Als u ervoor kiest de 
kaart op het bord te zetten, kunt u dat het beste vóór 
de les doen.)

Lees 1 Nephi 22:1–2 met de cursisten.

•	 Hoe	vult	dit	vers	de	leer	in	Amos	3:7	    en 2 Petrus 
1:20–21 aan?

Lees 1 Nephi 22:3–4 met de cursisten.

•	 Wat	beschrijft	Nephi	in	deze verzen?

Zie	erop	toe	dat	de	cursisten	begrijpen	dat	deze	verzen	
gaan over de verstrooiing van het huis van Israël over 
de hele wereld. Ter illustratie van dit idee gebruikt u de 
wereldkaart op het bord of op de overheadprojector en 
trekt u een aantal lijnen vanaf het gebied van Israël in 
verschillende noordelijke richtingen. Die lijnen illus-
treren de verstrooiing van de tien verloren stammen 
die rond 722v.C. naar het noorden zijn weggevoerd (zie 
2 Koningen 18:9–11). Trek daarna een lijn van Israël 
naar Amerika. Die stelt de verhuizing van het gezin 
van Lehi voor. Trek daarna nog een lijn naar Amerika, 
die Mulek en zijn volk voorstelt (zie Omni 1:14–16). 
Trek	vervolgens	een	lijn	van	Midden-	of	Zuid-Amerika	
naar het noorden en een andere naar het westen 
naar de Polynesische eilanden. Deze lijnen stellen de 
mogelijke verhuizingen onder leiding van Hagoth voor 
(zie Alma 63:5–9). Maak de cursisten duidelijk dat dit 
staat voor een heel klein deel van de verstrooiing van 
Israël. Vraag de cursisten 1 Nephi 22:3, 5 te lezen en 
vast te stellen naar welke naties het huis van Israël is 
verstrooid.

•	 Welke	reden	geeft	Nephi	in	1 Nephi	22:5	voor	de	
verstrooiing van Israël?

Vraag de cursisten 1 Nephi 21:22–25 te lezen. Vraag 
ze om kort te vertellen hoe zij deze profetie zien. Lees 
vervolgens 1 Nephi 22:6–8 met de cursisten.

•	 Wat	is	Nephi’s	interpretatie	van	de	profetie	in	
1 Nephi 21:22–25? (Nephi zag de uitleg die in 
1 Nephi 22:6–8 wordt gegeven als deel van de 
 vervulling van de profetie in 1 Nephi 21:22–25.)

•	 Wat	is	de	‘machtige	natie’	waarnaar	in	1 Nephi	
22:7–25 wordt verwezen? (U kunt wellicht op de kaart 
de Verenigde Staten van Amerika aanwijzen.) Wat 
is het ‘wonderbare werk’ waarnaar in de verzen 7–8 
wordt verwezen?

Lees het volgende citaat van president Gordon B. 
 Hinckley (1910–2008), de vijftiende president van de 
kerk voor:
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‘Wat ben ik dankbaar voor de wonderen van het 
herstelde evangelie van Jezus Christus. Het is 
voorwaar een wonderbaar werk en een wonder, 
dat door de kracht van de Almachtige ten behoeve 
van zijn zoons en dochters is teweeggebracht. Wij 
die zich in deze periode van zijn werk bevinden, 
kunnen het heilswerk doen ten behoeve van het 
hele mensdom, met inbegrip van alle generaties 
zoons en dochters van God die in vergleden eeu-
wen op aarde hebben geleefd. Het werk is waar’ 
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], p. 242).

Lees 1 Nephi 22:9–10 met de cursisten.

•	 Hoe	zal	dit	‘wonderbare	werk’	zoal	‘alle	geslachten	
der aarde’ zegenen? (Terwijl de cursisten deze vraag 
bespreken, kunt u pijlen op de kaart tekenen, vanaf 
de Verenigde Staten van Amerika, ten teken dat het 
evangelie in de Verenigde Staten is hersteld en zich 
over de aarde verspreidt.)

•	 Wat	zegt	Nephi	in	vers 10	dat	de	Heer	zal	doen?	(Op	
p. 48 van het cursistenboek wordt uitgelegd wat ‘zijn 
arm ontbloten’ mogelijk betekent. Verwijs de cursis-
ten naar die pagina.)

Nephi legt uit hoe de Heer zijn arm zal ontbloten ofwel 
zijn macht ‘voor de ogen van alle natiën’ zal tonen. 
Splits de klas voor de volgende oefening op in drie 
groepjes. Vraag elk groepje in de hun toegewezen 

verzen na te gaan hoe de macht van de Heer aan de 
naties zal worden getoond. Vraag ze ook met elkaar 
te bespreken of ze voorbeelden kunnen geven van de 
beginselen in deze verzen.

Groep 1

1 Nephi 22:11–12, 24–25 (verbonden herstellen, Israël 
uit geestelijke duisternis brengen, ze laten weten dat 
Jezus Christus hun Verlosser is, zijn schapen tellen en 
ze in één kudde brengen)

Groep 2

1 Nephi 22:14–15, 22–23 (de hoogmoedigen en god-
delozen	die	tegen	Zion	vechten	vernietigen)

Groep 3

1 Nephi 22:16–21 (zijn verbondsvolk bewaren)

Vraag de groepjes hun bevindingen klassikaal met 
elkaar te bespreken. Ga daarna verder met de volgende 
vragen:

•	 Hoe	helpen	de	leringen	in	deze	verzen	u	als	u	aan	
de toekomst denkt?

•	 In	welke	opzichten	beschermt	uw	rechtschapenheid	
u tegen de vele moeilijkheden in de wereld? 

Geef uw getuigenis van de zegeningen die we ontvan-
gen door ons in de laatste dagen tot het huis van Israël 
te vergaderen en onze verbonden na te komen.
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Inleiding
Dit schriftuurblok gaat over een deel van Lehi’s laatste 
raad aan zijn kinderen vóór zijn dood. De beginselen 
die Lehi besprak zijn ook voor ons van belang. Hij 
sprak over de zegeningen die God aan de gehoor-
zamen belooft. Hij getuigde op zo’n manier van de 
schepping, de val van Adam en Eva en de verzoening 
van Jezus Christus dat het ons duidelijk wordt hoe 
ze verband met elkaar houden. Hij besprak ook een 
profetie die Jozef in Egypte had uitgesproken, waarin 
wordt getuigd van de roeping en bediening van de 
profeet Joseph Smith. Door deze leringen te bespreken 
kunt u de cursisten duidelijk maken hoe ze met hun 
leven verband houden.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	rechtschapenen	in	het	land	van	belofte	ontvan-

gen zegeningen (zie 2 Nephi 1:5–12).

•	 De	schepping,	de	val	en	de	verzoening	zijn	van	
essentieel belang in het verlossingsplan van onze 
hemelse Vader (zie 2 Nephi 2).

•	 De	herstelling	van	het	evangelie	is	een	vervulling	
van oude profetie (zie 2 Nephi 3).

Onderwijsideeën
2 Nephi 1:5–12. De rechtschapenen in het 
land van belofte ontvangen zegeningen
Schrijf Land van belofte op het bord. Begin uw bespre-
king met het stellen van een paar van de volgende 
vragen:

•	 Waar	denkt	u	aan	als	u	de	woorden	‘land	van	
belofte’ hoort?

Vraag een cursist Hebreeën 11:8–9 voor te lezen.

•	 Waar	was	het	land	van	belofte	voor Abraham?

Vraag een cursist 2 Nephi 1:5 voor te lezen.

•	 Op	welk	continent	is	het	land	van	belofte	in	
deze profetie?

Maak de cursisten duidelijk dat de Heer voor zijn volk 
verschillende landen van belofte heeft aangewezen, 
afhankelijk van hun omstandigheden en behoeften.

Hoofdstuk 7
2 Nephi 1–3

Leg uit dat Lehi zijn kinderen vertelde over de zege-
ningen en vervloekingen die verband hielden met hun 
land	van	belofte.	Zet	een	schema	met	twee	kolommen	
op	het	bord.	Zet	boven	de	ene	kolom	Zegeningen 
en boven de andere kolom Vervloekingen. Vraag de 
cursisten 2 Nephi 1:7–12 te bestuderen en te zoeken 
naar zegeningen en vervloekingen om in het schema 
te zetten. Vraag de cursisten na een paar minuten wat 
hun	bevindingen	zijn.	Zet	die	beknopt	op	het	bord.	De	
antwoorden van de cursisten kunnen veel weg hebben 
van die in het volgende schema:

Zegeningen
(2 Nephi	1:7–9)

Vervloekingen
(2 Nephi	1:10–12)

land	van	vrijheid	(vs. 7) de	oordelen	Gods	zul-
len	op	hen	rusten	(zie	
vs. 10).

nooit	in	slavernij	worden	
gebracht	(vs. 7)

er	komen	andere	natiën	
met	de	macht	om	hen	de	
landen	die	zij	bezitten	te	
ontnemen	(vs. 11)

een	tijdlang	voor	andere	
natiën	onbekend	blijven	
(vs. 8)

verstrooid	en	geslagen	
(vs. 11)

op	het	oppervlak	van	dit	
land	voorspoedig	(…)	
zijn	(vs. 9).

bloedvergieten	(vs. 12)

niemand	zal	hun	erfland	
wegnemen	(vs. 9)

voor	altijd	veilig	wonen	
(vs. 9)

Leg uit dat het in de laatste dagen noodzakelijk was 
dat er een natie zou worden gevestigd die toestond 
dat de zegeningen van het evangelie werden hersteld. 
Als het evangelie daar eenmaal was gevestigd, kon 
het koninkrijk Gods zich over de hele wereld ver-
spreiden. Bespreek met de cursisten de zegeningen 
die verband houden met het land van belofte die ook 
van toepassing kunnen zijn op andere landen waar 
kerkleden wonen.

Vertel hoe het evangelie u persoonlijk en uw land tot 
zegen is.
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2 Nephi 2. De schepping, de val en de 
verzoening zijn van essentieel belang in het 
verlossingsplan van onze hemelse Vader
Leg uit dat we dankzij de leringen van Lehi in hoofd-
stuk 2 meer te weten komen over het verband tussen 
de schepping, de val en de verzoening.

Schrijf Schepping — Val — Verzoening op het bord. 
Bespreek het volgende citaat van ouderling Russell M. 
Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen (ook 
beschikbaar op de meegeleverde dvd A ). Ga na hoe 
de schepping, de val en de verzoening verband met 
elkaar houden.

‘De schepping was een vereiste in het plan, en 
daardoor waren zowel de val als de verzoening 
noodzakelijk. Dit zijn de drie fundamentele onder-
delen van het plan. De schepping van een paradij-
selijke planeet werd door God tot stand gebracht. 
Het sterfelijk leven en de dood zijn door de val 
van Adam in de wereld gekomen. De onsterfelijk-
heid en de mogelijkheid van het eeuwige leven 
werden door de verzoening van Jezus Christus 
tot stand gebracht. De schepping, de val en de 
verzoening waren al lang voor de daadwerkelijke 
schepping gepland’ (Conference Report, april 
2000, p. 105; of Ensign, mei 2000, p. 84).

Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het bord:

2 Nephi	2:11–16

2 Nephi	2:17–25

2 Nephi	2:6–10,	26–29

Vraag de cursisten deze teksten te lezen en te vertellen 
welk aspect van het heilsplan er wordt besproken. Ga 
daarna over tot een bespreking van elk aspect van het 
plan, waarbij u de volgende suggesties kunt gebruiken:

DE SCHEPPING (2 Nephi 2:11–16)

•	 Wat	zijn	de	doeleinden	van	de	schepping,	zoals	uit	
deze tekst naar voren komt?

•	 Waarom	was	de	schepping	een	noodzakelijke	stap	
vóór de val en de verzoening?

•	 Wat	zijn	enkele	voorbeelden	van	‘een	tegen-
stelling in alle dingen’? Waarom hebben we 
tegenstellingen nodig?

DE VAL (2 Nephi 2:17–25)

•	 Welke	omstandigheden	bestonden	er	vóór	de	val?	
Welke omstandigheden bestonden er na de val?

U zou deze omstandigheden tijdens de bespreking in 
twee kolommen op het bord kunnen zetten. In het 
volgende schema staan een paar voorbeelden:

Vóór de val Na de val

Adam	en	Eva	zouden	
geen	kinderen	hebben	
gehad.

Ze	hadden	kinderen.

Adam	en	Eva	zouden	
geen	vreugde	of	ellende	
hebben	gekend.

Zij	konden	vreugde	en	
ellende	ervaren.

Ze	zouden	geen	goed	of	
kwaad	hebben	gedaan.

Zij	konden	goeddoen,	en	
ze	konden	ook	zondigen.	

Ze	zouden	voor	altijd	
in	de	hof	van	Eden	zijn	
gebleven.

Ze	werden	uit	de	tegen-
woordigheid	van	God	
en	uit	de	hof	van	Eden	
verbannen.	Ze	werden	
zinnelijk	en	sterfelijk	
—	onderhevig	aan	de	
lichamelijke	dood	(zie	ook	
Mozes	6:48).

•	 Waarom	was	de	val	noodzakelijk	in	het	plan	van	
geluk?	(Zie	Mozes	5:11–12.)

Veel mensen vinden dat de val van Adam en Eva een 
afschuwelijke vergissing was. Lees het volgende citaat 
van	ouderling	Bruce C.	Hafen	van	de	Zeventig	aan	de	
cursisten voor (ook beschikbaar op de meegeleverde 
dvd B ):
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‘De val was geen ramp. Het was geen vergissing 
of ongeluk. Het was een bewust gekozen onder-
deel van het heilsplan. Wij zijn Gods geestelijke 
“nageslacht”, naar de aarde gestuurd, “onschuldig” 
aan Adams overtreding. Maar het plan van de 
Vader onderwerpt ons in deze gevallen wereld 
aan verleiding en ellende, wat de prijs is die we 
betalen om ware vreugde te kunnen begrijpen. Als 
we het bittere niet smaken, kunnen we onmoge-
lijk het zoete begrijpen. Als de “volgende stap in 
[onze] ontwikkeling om meer op onze Vader te 
gaan lijken” hebben wij de discipline en ontwik-
keling van het sterfelijk leven nodig. Maar groei 
brengt groeipijnen met zich mee. Het houdt ook 
in dat we leren van onze vergissingen, in een 
voortdurend proces dat mogelijk wordt gemaakt 
door de genade van de Heiland, die Hij zowel tij-
dens als “na alles, wat wij kunnen doen” aan ons 
verstrekt’ (Liahona, mei 2004, p. 97; in deze tekst 
citeert ouderling Hafen de volgende bronnen: 
Handelingen 17:28; LV 93:38; Jeffrey R.  Holland, 
Christ and the New Covenant: The Messianic 
 Message of the Book of Mormon [1997], p. 207; 
2 Nephi 25:23 met cursivering toegevoegd).

Laat de cursisten 2 Nephi 2:25 uit het hoofd leren    . 
Vraag of er cursisten zijn die deze tekst voor de klas 
willen opzeggen.

DE VERZOENING (2 Nephi 2:6–10, 26–29)

•	 Waarom	was	de	verzoening	volgens	deze	verzen	
noodzakelijk?

•	 Wat	moeten	we	volgens	2 Nephi	2:7	doen	om	in	alle	
opzichten ons voordeel te doen met het offer dat 
Jezus Christus voor ons gebracht heeft? (Voor uitleg 
van de zinsnede ‘een gebroken hart en een versla-
gen geest’, raadpleegt u de informatie over 3 Nephi 
9:19–20 op p. 310 in het cursistenboek.)

•	 Wat	kunnen	wij	doen	om	‘deze	dingen	bekend	te	
maken aan de bewoners der aarde’? (2 Nephi 2:8.)

Laat een cursist het derde geloofsartikel opzeggen 
of voorlezen. Herinner de cursisten eraan dat de 

verzoening voor alle mensen de gevolgen van de val 
ondervangt. We zullen allemaal opstaan — gered van 
de lichamelijke dood. We zullen allemaal worden 
gered van de geestelijke dood die de val teweeg heeft 
gebracht — we zullen in Gods tegenwoordigheid wor-
den	gebracht	om	te	worden	geoordeeld.	(Zie	Helaman	
14:15–17.) Teneinde alle zegeningen van de verzoe-
ning te ontvangen — om de verhoging te ontvangen 
— moeten we ons bezighouden met onze individuele 
‘val’, veroorzaakt door onze eigen zonden. Wij moeten 
ons kwalificeren voor alle zegeningen van de verzoe-
ning ‘door gehoorzaamheid aan de wetten en verorde-
ningen van het evangelie’ (Geloofsartikelen 1:3).

Als er zangboeken beschikbaar zijn, kunt u overwegen 
‘’k Sta spraak’loos’, lofzang 129, te zingen of te lezen.

Geef tot slot uw getuigenis van de liefde die onze 
hemelse Vader ons betoont door ons het heilsplan 
te geven.

2 Nephi 2:26–27. Het staat ons vrij te 
kiezen voor vrijheid en het eeuwige 
leven of slavernij en de dood
Vraag de cursisten 2 Nephi 2:26–27 te lezen.

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	‘om	zelfstandig	te	hande-
len en niet om met [ons] te laten handelen’?

•	 Waarom	is	keuzevrijheid	een	cruciaal	element	van	
het heilsplan?

•	 Wat	staat	ons	volgens	vers 27	   vrij om te kiezen?

Vraag de cursisten iemand te beschrijven (zonder 
namen te noemen) die in slavernij is vanwege onrecht-
vaardige keuzen? Vraag ze daarna iemand te beschrij-
ven die vrij is vanwege rechtvaardige keuzes.

Geef uw getuigenis van de zegeningen die we krijgen 
als we onze keuzevrijheid goed gebruiken.

2 Nephi 3. De herstelling van het evangelie 
is een vervulling van oude profetie
De herstelling van het evangelie door de profeet 
Joseph Smith vervulde een profetie van de oudtesta-
mentische profeet Jozef, de zoon van Jakob. Laat de 
cursisten 2 Nephi 3:6–18 voorlezen, waarbij ze bij toer-
beurt een vers lezen. Vraag ze de vier Jozefs/Josephs 
aan te wijzen die worden genoemd.
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Deel de klas op in groepjes. Vraag de cursisten in de 
verzen 6–18 de verschillende profetieën over de pro-
feet Joseph Smith aan te geven. Als ze daarmee klaar 
zijn, kunt u ze hun lijstje eventueel laten vergelijken 
met de lijst op pp. 57–58 in het cursistenboek. 

Lees het volgende citaat van ouderling M. Russell 
 Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘De Heer ordende Joseph Smith sr., over wie in de 
Heilige Schrift wordt gesproken, in het voorster-
felijk bestaan om een van de aardse ouders van 
de profeet te zijn. Jozef van Egypte profeteerde 
dat de naam van de ziener die God in de laat-
ste dagen zou opwekken om zijn werk te doen 
“Joseph [zou] zijn” (Bijbelvertaling van Joseph 
Smith, Genesis 50:33), en zijn naam zou “naar 
de naam van zijn vader zijn” (2 Nephi 3:15). De 
hemelse boodschapper Moroni moedigde de 
jonge Joseph aan om na een nacht van heilige 
instructie naar zijn vader te gaan. Joseph zei zelf 
dat deze boodschapper mij “gebood […] naar mijn 
vader te gaan en hem te vertellen van het visioen 
en de geboden die ik had ontvangen. Ik gehoor-
zaamde; ik keerde terug naar mijn vader op de 
akker en zette de gehele zaak voor hem uiteen. 
Hij antwoordde mij dat het van God was en zei 
mij heen te gaan en te doen wat de boodschapper 
had geboden” (Geschiedenis van Joseph Smith 
1:49–50).’ (Conference Report, oktober 1991, p. 4; 
of Ensign, november 1991, pp. 5–6.)

•	 Hoe	beïnvloeden	de	profetieën	in	2 Nephi	3	uw	
getuigenis van de herstelling en de profeet Joseph 
Smith?	(Zie	ook	Bijbelvertaling	van	Joseph	Smith,	
Genesis 50:24–38, in de Gids bij de Schriften.)

Vraag een cursist 2 Nephi 3:12 voor te lezen. Vraag 
daarna hoe die profetie in vervulling is gegaan. 
Lees ter verdere verduidelijking van deze vraag het 
citaat van president Boyd K. Packer op p. 58 in het 
cursistenboek voor.

Vraag de cursisten 2 Nephi 3:15, 18, 24 te lezen. Ter 
verduidelijking van de belangrijke rol die de pro-
feet Joseph Smith heeft gespeeld, kunt u bespreken 
wat er over hem op pp. 57–58 in het cursistenboek 
wordt gezegd.

Nodig de cursisten uit om hun getuigenis te geven van 
de herstelling van het evangelie door middel van de 
profeet Joseph Smith.
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Inleiding
President Howard W. Hunter heeft ons eraan herin-
nerd dat ‘het leven een goed aantal uitdagingen kent’, 
(‘An Anchor to the Souls of Men’, Ensign, oktober 1993, 
p. 70). Een paar van de grootste uitdagingen, maar 
ook de grootste vreugden, vinden hun oorsprong in 
ons gezin. In 2 Nephi 4–5 lezen we dat het gezin van 
Lehi met buitengewone uitdagingen te maken kreeg — 
sommige gezinsleden maakten verstandige keuzen die 
vreugde tot gevolg hadden, terwijl andere het pad van 
verdriet bleven volgen. We lezen de hartverwarmende 
‘psalm van Nephi’, waaruit we leren hoe de Heer ons 
zwakheden en teleurstellingen kan helpen overwinnen 
(zie 2 Nephi 4:15–35). Ook zien we wat Nephi en zijn 
volk deden om ‘een leven van geluk’ te leiden (2 Nephi 
5:27). Als we de beginselen in deze hoofdstukken 
toepassen, kunnen wij ook zo leven dat we ‘een leven 
van geluk’ gaan leiden. In 2 Nephi 6–8 lezen we een 
deel van een leerrede van Jakob, de broer van Nephi, 
die getuigt van de verzoening van Jezus Christus en de 
vergadering van Israël.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Godsvertrouwen	leidt	ertoe	dat	we	ons	verblijden	

(zie 2 Nephi 4:15–35).

•	 De	Heer	waarschuwt	ons	dat	we	weg	moeten	blijven	
bij de goddelozen (zie 2 Nephi 5:5–7).

•	 Israël	wordt	hersteld	als	het	in	de	Messias	gaat	gelo-
ven (see 2 Nephi 6–8).

Onderwijsideeën
2 Nephi 4:3–9. Lehi adviseert en zegent 
de kinderen van Laman en Lemuël
Laat een foto zien waarop minstens drie generaties 
van uw familie staan (bijvoorbeeld een kind, ouder 
en grootouder). Vraag de cursisten wat voor invloed 
liefhebbende ouders, grootouders en andere familiele-
den op kinderen kunnen hebben. Stel de volgende of 
soortgelijke vragen:

•	 Hoe	kunnen	ouders	hun	kinderen	ten	goede	beïn-
vloeden? Hoe kunnen grootouders kinderen ten 
goede beïnvloeden?

Hoofdstuk 8
2 Nephi 4–8

•	 Hoe	hebben	uw	familieleden	u	ten	goede	beïnvloed?

Leg uit dat 2 Nephi 4 begint met Lehi die raad geeft 
aan een paar van zijn kleinkinderen. Vraag een cursist 
2 Nephi 4:3–9 voor te lezen. Overweeg de volgende 
vragen ter inleiding van de discussie te stellen:

•	 Wat	leert	Lehi	zijn	kleinkinderen	in	vers 4?

•	 In	welk	opvoedkundig	beginsel	onderwijst	Lehi	in	
vers 5? Wat kunnen ouders zoal doen om hun kinde-
ren op te voeden in de weg die zij behoren te gaan?

•	 Welke	belofte	doet	Lehi	aan	de	kinderen	van	Laman	
en Lemuël in de verzen 7 en 9?

Als onderdeel van deze discussie kunt u een cursist de 
ervaring van president Henry B. Eyring op pp. 60–61 
in het cursistenboek laten voorlezen. 

2 Nephi 4:15–35. Godsvertrouwen 
leidt ertoe dat we ons verblijden
Vraag de cursisten kort iets te zeggen over iemand die 
zij vertrouwen en uit te leggen waarom ze die persoon 
vertrouwen.

•	 Wat	zijn	enkele	gevolgen	van	dit	vertrouwen?

Laat de cursisten 2 Nephi 4:19–20 lezen om te zien 
in wie Nephi zijn vertrouwen had gesteld. Leg uit 
dat ze het resultaat van Nephi’s vertrouwen tegen 
zullen komen terwijl zij andere verzen in 2 Nephi 4 
bespreken.

Laat de cursisten een voorwerp zien dat van grote 
waarde voor u is. Vertel ze kort over het voorwerp.

•	 Hoe	kunt	u	zien	dat	ik	dit	voorwerp	koester?	(Mis-
schien noemen ze de woorden waarmee u het 
omschrijft, zoals u ermee omgaat, of de manier 
waarop u ernaar kijkt.)

Vraag de cursisten 2 Nephi 4:15–16 te lezen. Vraag ze 
te zoeken naar wat voor Nephi van grote waarde was. 
Stel hun dan enkele of alle van de volgende vragen om 
een discussie op gang te brengen:

•	 Wat	had	grote	waarde	voor	Nephi?	(De	Schriften	en	
de ‘de dingen des Heren’.) Waaraan kunt u zien dat 
hij die zaken koesterde? (Mogelijke antwoorden: dat 
hij zich in die zaken verlustigde, er voortdurend over 
nadacht, en ze opschreef voor zijn kinderen.)
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•	 Wat	kunnen	we	doen	om	de	Schriften	en	de	dingen	
des Heren te koesteren?

•	 Hoe	denkt	u	dat	Nephi’s	liefde	voor	de	Schriften	van	
invloed was op zijn Godsvertrouwen? 

•	 Hoe	heeft	uw	liefde	voor	de	Schriften	uw	Godsver-
trouwen beïnvloed? 

2 Nephi 4:15–35 wordt soms de psalm van Nephi 
genoemd. U kunt de cursisten vragen p. 61 in het 
cursistenboek op te slaan om daar de definitie van 
het woord psalm te lezen en te vertellen wat ze 
hebben geleerd.

Leg uit dat we door het zorgvuldig lezen van de psalm 
van Nephi te weten kunnen komen wat Nephi heeft 
gedaan om zijn zwakheden en teleurstellingen te 
boven te komen. Nephi’s woorden kunnen een lei-
draad voor ons zijn om onze eigen zwakheden en 
teleurstellingen te boven te komen.

Zet	het	volgende	op	het	bord,	maar	zonder	de	samen-
vattingen tussen de haakjes:

2 Nephi 4

15–16	(Ik	verlustig	mij	in	de	woorden	van	de Heer.)

17–19	Niettemin…	(bezorgen	mijn	zonden	mij	
verdriet.)

19–25	Toch	…	(weet	ik	dat	God	mij	heeft	gezegend,	
heeft	geleid,	en	mij	heeft	vervuld	met	zijn liefde.)

26–27	Welaan,	(…)	waarom…	(blijf	ik	zondigen?)

In de verzen 15–27 verwoordt Nephi de hoogte- en 
dieptepunten in zijn geestelijke gevoelens. Laat de 
cursisten deze verzen bij toerbeurt voorlezen. Vraag de 
cursisten na elk stel verzen een samenvatting te geven 
van Nephi’s gevoelens. Mogelijke samenvattingen staan 
hierboven tussen haakjes.

Vraag de cursisten 2 Nephi 4:29–35 te lezen om te 
ontdekken hoe Nephi de kracht vond om zijn moeilijk-
heden onder ogen te zien.

•	 Nephi	verklaarde	dat	hij	op	de	Heer	vertrouwde	
en dat Hij eeuwig op de Heer zou vertrouwen (zie 

vs. 34). Hoe kunnen we meer geloof ontwikkelen 
door nu al op de Heer te leren vertrouwen?

Laat de cursisten vertellen hoe zij in het verleden op de 
Heer hebben vertrouwd en hoe zij als gevolg daarvan 
zijn gezegend.

2 Nephi 5:5–7. De Heer waarschuwt ons dat 
we weg moeten blijven bij de goddelozen
Als de plaat Lehi’s gezin verlaat Jeruzalem (bestel-
nummer 62238 120; evangelieplaat 301) beschikbaar 
is, toont u die aan uw cursisten. Leg uit wat de plaat 
uitbeeldt.

•	 Waarom	moest	Lehi’s	gezin	Jeruzalem verlaten?

Vraag de cursisten andere personen of groepen uit de 
Schriften te noemen die van God het gebod kregen 
om uit goddeloze plaatsen te vertrekken. De cursisten 
noemen wellicht de volgende gevallen: Abraham (zie 
Abraham 1–2), Mozes (zie Exodus 3), en de eerste 
koning Mosiah (zie Omni 1:12).

Leg uit dat de Heer Nephi en zijn volk kort na de dood 
van Lehi gebood zich af te scheiden — ditmaal van de 
goddelozen in hun groep. Vraag een cursist 2 Nephi 
5:1–7 voor te lezen.

•	 Wat	komen	we	uit	deze	verzen	te	weten	over	het	
vertrek van Nephi?

Vraag een cursist de antwoorden van de andere cursis-
ten op het bord te zetten. Mogelijke antwoorden:
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De	Heer	waarschuwde Nephi.

Nephi	moest	de	wildernis	in vluchten.

Iedereen	die	mee	wilde,	ging	met	hem mee.

Wie	er	met	hem	meegingen	geloofden	in	de	waarschu-
wingen	en	openbaringen	van God.

Zij	reisden	vele	dagen	totdat	zij	een	nieuwe	plek	vonden	
om	zich	te vestigen.

Leg uit dat Nephi gevaar had gelopen als hij niet naar 
de waarschuwing van de Heer had geluisterd om te 
vluchten. Als wij geen acht slaan op de waarschuwin-
gen van de Heer zal ons sterfelijke leven wellicht geen 
gevaar lopen, maar ons geestelijke leven wel. 

Vraag de cursisten naar de antwoorden op het bord 
te kijken.

•	 Hoe	houden	die	antwoorden	verband	met	
onze inspanningen om afstand te nemen van 
goddeloosheid?

U kunt de antwoorden eventueel op het bord schrijven. 
Enkele mogelijke antwoorden zijn:

De	Heer	waarschuwde	Nephi.	De	Heer	waarschuwt	ons	
vaak	voor gevaren.

Nephi	moest	de	wildernis	in	vluchten.	Ons	is	geboden	
afstand	te	nemen	van	goddeloosheid.

Hij	ging	met	iedereen	die	mee	wilde.	Ons	is	de	raad	
gegeven	om	goede	vrienden	te	kiezen	die	hetzelfde	
geloven	als	wij. 

Wie	er	met	hem	meegingen	geloofden	in	de	waarschu-
wingen	en	openbaringen	van	God.	Ons	is	de	raad	gege-
ven	om	naar	onze	ouders,	onze	leiders	en	de	profeet	te	
luisteren.

Zij	reisden	vele	dagen	totdat	zij	een	nieuwe	plek	vonden	
om	zich	te	vestigen.	Het	vergt	soms	heel	veel	inspan-
ning	om	te	doen	wat	ons	is	ingegeven.

Vraag de cursisten in welke mate ze problemen heb-
ben met de volgende zaken: vrienden, feestjes, vrije 
tijd, werk, school, televisie, films, het internet, muziek, 
boeken en tijdschriften.

•	 Hoe	kan	het	beginsel	afstand	nemen	van	goddeloos-
heid van toepassing zijn op deze problemen?

•	 Wat	raakten	de	volgelingen	van	Laman	en	Lemuël	
kwijt toen Nephi zich van hen afscheidde? (Moge-
lijke antwoorden: priesterschap, heilsverordeningen, 
openbaring, Schriften, en een profeet.)

•	 Wat	raken	mensen	tegenwoordig	kwijt	als	ze	zich	
van de profeet afkeren?

•	 Wat	zou	volgens	Helaman	13:14	een	ander	probleem	
zijn voor de goddelozen als alle rechtvaardigen een 
gemeenschap verlaten?

Laat de cursisten tot slot het citaat van ouderling 
Richard G. Scott op p. 62 in het cursistenboek lezen.

2 Nephi 5:7–18, 26–27. Nephi’s volk 
leidde een leven van geluk
Vraag de cursisten 2 Nephi 5:7–18, 26–27 te lezen. 
Vraag ze te letten op zaken die de Nephieten deden of 
hadden die bijdroegen tot hun geluk. Na de cursisten 
voldoende tijd te hebben gegeven, vraagt u ze wat ze 
gevonden hebben.

Vraag een cursist het citaat van president Gordon B. 
Hinckley op pp. 61–62 in het cursistenboek voor 
te lezen.

•	 Welke	beginselen	van	geluk	ziet	u	in	dit citaat?

•	 Hoe	zouden	die	ook	voor	uw	leven	kunnen gelden?

2 Nephi 6–8. Israël wordt hersteld 
als ze in de Messias geloven
Deze hoofdstukken bevatten een deel van een leerrede 
van Jakob, de broer van Nephi, met daarin een aantal 
profetieën van Jesaja. Maak de cursisten duidelijk dat 
deze leringen betrekking hebben op ‘het gehele huis 
Israëls’ (2 Nephi 6:5).

Laat een stel boekensteunen zien. Vraag waarvoor 
boekensteunen	dienen.	(Ze	houden	boeken	en	andere	
voorwerpen staande.) Leg uit dat leerkrachten vaak ‘boe-
kensteunen’ gebruiken om een les te geven. De boeken-
steunen van een les zijn de inleiding en de samenvatting. 
In 2 Nephi 6–8 onderwijst Jakob in de geschriften van 
Jesaja. Hij omsluit deze leringen met boekensteunen om 
ons duidelijk te maken wat hij ons wil leren. 

Jakobs inleidende boekensteun staat in 2 Nephi 6. 
Vraag een cursist 2 Nephi 6:4–5 voor te lezen.

•	 Op	welke	tijdsperioden	wilde	Jakob ingaan?
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•	 Waarom	waren	de	leringen	van	Jesaja	volgens	Jakob	
belangrijk voor het volk? 

Jakobs samenvattende boekensteun staat in 2 Nephi 
9:1–3. Lees deze verzen met de cursisten. Vraag de 
cursisten waarom Jakob de geschriften van Jesaja 
behandelde.

•	 Hoe	kan	begrip	van	deze	boekensteunen	ons	helpen	
bij het lezen van 2 Nephi 6–8?

Schrijf op het bord Joodse geschiedenis en lotsbestem-
ming en Beginselen van de vergadering van Israël. Leg 
uit dat de leringen van Jakob in twee categorieën kun-
nen worden ondergebracht.

Joodse geschiedenis en lotsbestemming
Schrijf de volgende datums en gebeurtenissen, waarvan 
er sommigen zijn overgenomen uit het chronologisch 
overzicht op pp. 27–30 in de Gids bij de Schriften, op 
het bord onder de kop Joodse geschiedenis en lots-
bestemming. (U kunt die vóór de les op het bord of 
een poster schrijven.) Vermeld nog niet de verwijzin-
gen uit het Boek van Mormon die er tussen haakjes 
achter staan.

Vraag de cursisten 2 Nephi 6:6–11 te lezen en na te 
gaan welke verzen bij welke gebeurtenis horen. Som-
mige verzen horen bij meer dan één vermelding. Laat 
de cursisten de tekstverwijzingen noemen en vraag een 
van de cursisten om die aan de lijst toe te voegen.

Joodse geschiedenis en lotsbestemming

587	v.C.—Verovering	van	Jeruzalem	(vs. 8)

537	v.C.—Bevel	van	Kores	tot	terugkeer	van	de	Joden	
(vs. 9)

n.C.	30–33—Bediening	van	Jezus	Christus	(vs. 9)

n.C.	33—	Kruisiging	van	Jezus	Christus	(vs. 9)

n.C.	70—Belegering	en	verovering	van	Jeruzalem,	
opmaat	tot	nog	een	verstrooiing	van	de	Joden	
(vss. 10–11)

•	 Vraag	de	cursisten	nogmaals	2 Nephi	6:11	te	lezen.	
Wat zal tot de vergadering van het huis van Israël lei-
den? (Als het tot de kennis van hun Verlosser komt, 
zal	het	tot	zijn	erflanden	worden	vergaderd.	Zie	

1 Nephi 15:14–16; 2 Nephi 30:7 voor een uitleg van 
wat het voor leden van het huis van Israël betekent 
om hun Verlosser te leren kennen.)

Laat een cursist het resumé van 2 Nephi 7 voorlezen. 
Leg uit dat dit hoofdstuk Jesaja’s profetie over de bedie-
ning en de verzoening van Jezus Christus bevat. 

Vraag de cursisten 2 Nephi 7:2, 4–8 te lezen. Vraag ze 
in deze profetie te letten op zinsneden die een vooraf-
schaduwing zijn van wat de Messias zou zeggen, doen 
of ervaren. Bespreek hoe deze profetie door de bedie-
ning van de Heiland in vervulling is gegaan.

Geef de cursisten de gelegenheid om hun gevoelens te 
uiten over wat deze verzen over de Heiland zeggen.

Lees 2 Nephi 8:17–23 met de cursisten. Leg uit dat deze 
verzen over toekomstige gebeurtenissen gaan.

•	 Waar	zouden	de	Joden	het	volgens	vers 18	zonder	
moeten	stellen?	(Zonder	iemand	om	hen	te leiden.)

•	 Wat	belooft	de	Heer	in	de	verzen 21–23	voor	zijn	
volk te doen? (Hij belooft hun lijden te nemen — de 
beker des bevens […], de droesem van de beker [zij-
ner] grimmigheid — en dat op hun vervolgers neer 
te laten komen.)

Beginselen van de vergadering van Israël
Om de cursisten duidelijk te maken dat 2 Nephi 8 over 
de vergadering van Israël gaat, vraagt u hun het resumé 
van het hoofdstuk te lezen. Deel de klas daarna op in 
twee groepjes. Laat het ene groepje in 2 Nephi 8:1–2, 
7–8, 12, 24–25 naar antwoorden op deze vraag zoeken: 

•	 Hoe	kan	de	raad	van	de	Heer	in	deze	verzen	ons	
helpen om ons onder de vergaderden in de laatste 
dagen te bevinden?

Laat het andere groepje in 2 Nephi 8:3–6, 11 naar ant-
woorden op deze vraag zoeken: 

•	 Hoe	kunnen	deze	beloofde	zegeningen	ons	helpen	
om in tijden van verleiding getrouw te blijven? 

Vraag de cursisten na vier of vijf minuten wat ze 
hebben gevonden.

•	 Wat	is	het	verband	tussen	zendingswerk	en	de	ver-
gadering van Israël? (Maak de cursisten duidelijk dat 
zij meewerken aan de vergadering van Israël als zij 
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hun vrienden en dierbaren uitnodigen om kennis te 
nemen van het evangelie.) 

Lees het volgende citaat voor van ouderling Bruce R. 
McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Waarom werd Israël verstrooid? (…) Onze Israëli-
tische voorouders werden verstrooid omdat ze het 
evangelie verwierpen, het priesterschap onteerden, 
de	kerk	verzaakten	en	het	koninkrijk	verlieten.	Ze	
werden verstrooid omdat ze zich afkeerden van de 
Heer, afgoden aanbaden en in alles de heidense 
naties	volgden.	Ze	werden	verstrooid	omdat	ze	het	
verbond van Abraham verzaakten, de heilige ver-
ordeningen met voeten traden en de Heer Jehova 
verwierpen, die de Heer Jezus is, van wie al hun 
profeten hadden getuigd. Israël werd verstrooid 
vanwege afvalligheid. De Heer heeft Israël in zijn 
toorn, vanwege hun goddeloosheid en opstandig-
heid, onder de heidenen in alle naties der aarde 
verstrooid.

‘Wat houdt de vergadering van Israël dan in? De 
vergadering van Israël bestaat uit het geloven, 
aanvaarden en naleven van alles wat de Heer 
zijn	uitverkoren	volk	eens	heeft	aangeboden.	Zij	
bestaat uit geloof in de Heer Jezus Christus, uit 
bekering, uit de doop en de gave van de Heilige 
Geest en uit gehoorzaamheid aan de geboden 
Gods.	Zij	bestaat	uit	geloof	in	het	evangelie,	toe-
treding	tot	de	kerk	en	het	koninkrijk.	Zij	bestaat	
uit het ontvangen van het heilige priesterschap, 
de begiftiging met macht uit de hemel in heilige 
gebouwen en alle zegeningen van Abraham, Isaak 
en Jakob door de verordening van het celestiale 
huwelijk’ (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], p. 515). 

Geef uw getuigenis van de vergadering van Israël, van 
de mogelijkheid om als lid van zijn kerk tot de Heiland 
te worden vergaderd en van de mogelijkheid om bij de 
vergadering van anderen te helpen. 
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Inleiding
Toen Nephi zijn kroniek samenstelde, nam hij twee 
leerredes van zijn broer Jakob op. In de eerste leer-
rede, die 2 Nephi 6–9 beslaat, getuigt Jakob van de 
kracht van Jezus’ verzoening om ons te verlossen 
van de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de 
val. In de tweede leerrede, in 2 Nephi 10, gaat Jakob 
wederom in op de boodschap van de verlossing. Na te 
hebben geprofeteerd over de verstrooiing van de Joden 
biedt hij met zijn boodschap hoop aan alle mensen op 
grond van de genade van de Heiland. Hij moedigt ons 
aan Jezus Christus ‘indachtig [te] zijn en onze zonden 
[te] verzaken en het hoofd niet [te] laten hangen, want 
wij zijn niet verworpen’ (2 Nephi 10:20). 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	verzoening	heeft	alle	mensen	van	de	val	verlost	

en voor de rechtschapenen de weg bereid zodat zij 
het koninkrijk Gods kunnen beërven (zie 2 Nephi 
9:5–21, 41, 46).

•	 Onze	houding	en	daden	bepalen	of	we	alle	zege-
ningen van de verzoening ontvangen (zie 2 Nephi 
9:21–54).

•	 Als	de	leden	van	het	huis	van	Israël	in	Jezus	Christus	
geloven, worden zij vergaderd als zijn verbondsvolk 
(zie 2 Nephi 10).

Onderwijsideeën
2 Nephi 9:5–21, 41, 46. De verzoening heeft 
alle mensen van de val verlost en voor de 
rechtschapenen de weg bereid zodat zij 
het koninkrijk Gods kunnen beërven
Zet	voorafgaand	aan	de	les	de	schriftuurblokken	in	
deze paragraaf op het bord.

Leg uit dat 2 Nephi 9 een van de verhelderendste 
hoofdstukken over de verzoening in alle Schriftuur is. 
Door dit hoofdstuk te bestuderen, doen de cursisten 
meer kennis op van de verzoeningsleer.

Deel de klas op in vier groepjes. Wijs elk groepje een 
van	de	schriftuurblokken	op	het	bord	toe.	Ze	kunnen	

Hoofdstuk 9
2 Nephi 9–10

de verzen voor zich lezen of ze aan elkaar voorlezen. 
Daarna bespreken ze hun antwoorden op de toege-
wezen vragen. Laat elke groep een woordvoerder 
aanwijzen om hun antwoorden aan de klas te pre-
senteren. Geef de cursisten in overweging de teksten 
die ze belangrijk vinden in hun Schriften te markeren 
terwijl ze luisteren naar de antwoorden van de andere 
groepen. (Deze oefening kan een paar minuten in 
beslag nemen.)

Groep 1

2 Nephi	9:7–13,	19;	zie	ook	Alma	42:9;	Helaman	
14:15–18

•	 Wat	zou	er	volgens	deze	verzen	met	ons	lichaam	
gebeurt	als	er	geen	verzoening	was	geweest?	Wat	
zou	er	gebeuren	met	onze geest?

•	 Wat	houdt	de	lichamelijke	dood	in?	En	wat	de	
geestelijke dood?

•	 Hoe	kunnen	we	door	de	verzoening	de	lichamelijke	en	
geestelijke	dood	overwinnen?

•	 Waarom	denkt	u	dat	Jakob	de	lichamelijke	en	gees-
telijke	dood	een	‘verschrikkelijk	monster’ noemde?

Groep 2

2 Nephi	9:12–16,	41,	46

•	 Wat	leert	u	uit	deze	verzen	over	het oordeel?

•	 Wie	zal	uiteindelijk	het	laatste	oordeel	over	ons	vel-
len?	(Zie	ook	Johannes	5:22.)

•	 Hoe	zullen	de	goddelozen	reageren	als	ze	worden	
geoordeeld?

Groep 3

2 Nephi	9:5–7

•	 Hoe	zijn	de	dood	en	opstanding	essentiële	elemen-
ten	in	Gods plan?

•	 Wat	is	het	‘eerste	oordeel’	genoemd	in	2 Nephi	9:7?	
Hoe	overwint	de	verzoening	die gevolgen?
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Groep 4

2 Nephi	9:16–21

•	 Wat	betekent	het	voor	u	om	de	kruisen	van	de	
wereld	te	verdragen?

•	 Welke	zegeningen	worden	er	op	grond	van	de	verzoe-
ning	zoal	aan	de	rechtschapenen beloofd?

•	 Jakob	predikte	dat	Jezus	Christus	de	pijnen	van	alle	
mensen	heeft	geleden.	Hoe	beïnvloedt	deze	waarheid	
uw	gevoelens	voor	de	Heiland?	Hoe	heeft	deze	waar-
heid	uw	leven	beïnvloed?

Ter afronding van deze oefening kunt u de cursisten de 
gelegenheid geven om hun gevoelens te verwoorden 
over Jakobs leringen. U kunt de gevoelens van de cur-
sisten samenvatten terwijl u uw getuigenis over deze 
leringen geeft.

Om de cursisten te richten op de verzoening van Jezus 
Christus kunt u overwegen ze te vragen of ze de klas 
willen laten delen in hun lievelingsregels uit hun favo-
riete avondmaalslofzangen. 

2 Nephi 9:21–54. Onze houding en 
daden bepalen of we alle zegeningen 
van de verzoening ontvangen
Jakobs leringen in 2 Nephi 9 maken ons duidelijk hoe 
onze houding en daden bepalen of we alle zegeningen 
van de verzoening ontvangen. Sommige houdingen 
en daden brengen ons tot Christus, terwijl andere dat 
verhinderen.

Om de cursisten die houding en daden te laten ont-
dekken, geeft u ieder een blaadje. Laat ze het papier 
doormidden vouwen. Aan de ene kant laat u ze Verwij-
dering van Christus opschrijven. Aan de andere kant 
laat u ze Toenadering tot Christus opschrijven. Vraag 
ze 2 Nephi 9:21–54 te lezen en de houdingen en daden 
uit die verzen te noteren die onder deze twee catego-
rieën vallen. U kunt hen eventueel in koppels laten 
samenwerken. Ook kunt u hen aanmoedigen om hun 
bevindingen niet alleen op het blaadje te noteren, maar 
ook in hun Schriften. 

Laat de cursisten na een paar minuten vertellen wat 
ze ervan vinden. U kunt een paar of alle van de 
volgende vragen stellen om aan te geven hoe ze hun 

bevindingen kunnen overdenken en toepassen. U kunt 
ook uw eigen vragen over deze verzen of andere ver-
zen uit de leestaak voorbereiden.

•	 Hoe	houden	de	beginselen	en	verordeningen	in	de	
verzen 23–24 verband met ons vermogen om de 
zegeningen van de verzoening te ontvangen?

•	 Wat	betekent	het	in	vers 27	om	de	dagen	van	onze	
proeftijd te verspillen? (U kunt eventueel uitleggen 
dat ons sterfelijk leven soms ‘de dagen van onze 
proeftijd’ wordt genoemd — met andere woorden, 
een tijd om beproefd te worden.) Waarom is de Heer 
niet blij met ons als we onze dagen verspillen?

•	 Hoe	kunnen	we	de	raad	in	de	verzen 28–29    toe-
passen op een opleiding volgen? Hoe kunnen we de 
raad in vers 30 toepassen op hoe wij onszelf en ons 
gezin	onderhouden?	Zie	de	verzen 42–43	in	verband	
met deze verzen. Waarom moeten wij onszelf als 
‘dwazen voor het aangezicht van God’ zien?

•	 Wat	betekent	het	om	doof	of	blind	te	zijn,	zoals	dat	
in de verzen 31–32 wordt gebruikt? Wat kunnen we 
doen om onze geestelijke oren en ogen te openen?

•	 Jakob	sprak	zich	uit	tegen	de	verering	van	afgoden	
(zie vers 37). Wat zijn enkele hedendaagse voorbeel-
den van afgoderij? Waarom denkt u dat de duivel 
‘behagen’ schept in afgoderij?

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	‘vleselijk	gezind’	te	
zijn? (2 Nephi 9:39). Hoe weerhoudt deze houding 
ons ervan om tot Christus te komen? Wat betekent 
het volgens u om ‘geestelijk gezind’ te zijn? Hoe stelt 
deze houding ons in staat om tot Christus te komen? 
(U kunt de cursisten eventueel de tijd geven om de 
tweede zin in 2 Nephi 9:39 uit het hoofd te leren. 
Geef daarna een of meer cursisten de gelegenheid 
om de zin op te zeggen.)

•	 In	de	verzen 50–51	spreekt	Jakob	over	het	laven	van	
onze dorst en het stillen van onze honger. Hoe hou-
den die woorden verband met onze inspanningen 
om tot Christus te komen?

•	 Hoe	kunnen	deze	verzen	ons	belangrijke	beslissin-
gen helpen maken?

Laat iedere cursist zijn of haar lijstje doornemen en 
nagaan wat hij of zij zal doen om de zegeningen van 
de verzoening meer deelachtig te worden.
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2 Nephi 10. Als de leden van het huis van 
Israël in Jezus Christus geloven, worden 
zij vergaderd als zijn verbondsvolk
Na over persoonlijke, individuele verlossing (see 
2 Nephi 9) te hebben gesproken, rondde Jakob zijn 
leerrede af. Hij vertelde het volk dat hij ‘het overige 
van [zijn] woorden’ de volgende dag zou verkondigen 
(2 Nephi 9:54). Toen hij het volk wederom onderwees, 
vervolgde hij het onderwerp dat hij aan het begin van 
zijn eerste leerrede had gepredikt: de verlossing van 
het huis van Israël. Hij sprak over de toekomst van de 
Joden in Jeruzalem, over zijn volk, en over de andere 
volken die in Amerika zouden wonen. Dit hoofdstuk 
vormt de inleiding op de geschriften van Jesaja in 
2 Nephi 12–24.

Vraag een cursist 2 Nephi 10:3–6 voor te lezen. Deze 
verzen bevatten Jakobs profetie over de mensen in het 
land Jeruzalem.

•	 Wat	zou	volgens	deze	verzen	leiden	tot	de	verstrooi-
ing van Israël na de bediening van de Heiland?

Vraag een andere cursist 2 Nephi 10:7–8 te lezen.

•	 Wat	moet	er	onder	de	leden	van	het	huis	van	Israël	
gebeuren voordat zij naar hun erflanden kunnen 
terugkeren? 

•	 Welke	rol	spelen	de	voltijdzendelingen	in	de	verga-
dering van Israël?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	Israël	te	helpen	
vergaderen?

Ter bevordering van de bespreking over deze vragen, 
vraagt u de cursisten de citaten van ouderling Bruce R. 
McConkie op pp. 72–73 en ouderling Russell M. Nel-
son op p. 73 in het cursistenboek te lezen. Het citaat 
van ouderling Nelson staat ook op de meegeleverde 
dvd  A .

Jakob bleef vele gebeurtenissen noemen die verband 
hielden met de vergadering van Israël in de laatste 
dagen.	Zet	de	volgende	verwijzingen	op	het	bord.	
Vraag de cursisten die over te nemen op een blaadje.

2 Nephi 10

vers 8
vers 9
de	verzen 10–12
de	verzen 13–16
vers 17
de	verzen 18–19
de	verzen 20–22

Vraag de cursisten elke verwijzing te lezen en Jakobs 
leringen in hun eigen woorden samen te vatten. (Som-
mige cursisten zullen vragen hebben over Jakobs 
profetie in de verzen 10–12 dat er geen koningen zul-
len	zijn.	Ze	kunnen	denken	dat	de	profetie	niet	strookt	
met latere kronieken in het Boek van Mormon, waarin 
koningen zoals Mosiah, zijn zoon Benjamin, en Benja-
mins zoon Mosiah voorkomen. Leg uit dat de Nephiti-
sche koningen Israëlieten waren, zij kwamen niet uit 
de andere volken voort. Jakobs profetie had betrekking 
op de andere volken in de laatste dagen, niet op de 
koningen in die tijd.)

Vraag de cursisten als ze klaar zijn te vertellen wat ze in 
elke verwijzing hebben gevonden. De cursisten hebben 
wellicht meerdere ideeën voor elke passage ontdekt.

Laat een cursist 2 Nephi 10:22–25 voorlezen.

•	 Welke	waarheden	in	deze	verzen	kunnen	ons	hel-
pen om ‘goedsmoeds’ te zijn? (vers 23). Waarom zijn 
deze waarheden van grote betekenis voor u?

•	 Toen	Jakob	het	volk	gebood	zich	met	de	wil	van	
God te verzoenen (zie vers 24) moedigde hij ze aan 
om hun wil overeen te laten komen met de wil van 
God. Wat zouden we zoal kunnen doen om ons met 
de wil van God te verzoenen?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	in	gedachten	te	houden	
dat we, zelfs als we ijverig hebben gewerkt om ons 
met de wil van God te verzoenen, slechts door zijn 
genade worden gered?

Getuig van de verzoening van Jezus Christus en de 
andere beginselen die de cursisten in deze les hebben 
besproken. Vertel hoe deze waarheden u tot zegen zijn.
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Inleiding
Zowel	Nephi	als	zijn	broer	Jakob	citeerde	Jesaja	uitge-
breid en beiden verklaarden dat we de leringen van 
Jesaja op onszelf dienden te betrekken (zie 1 Nephi 
19:23; 2 Nephi 6:5). Hoewel Jesaja lang geleden leefde 
en vaak sprak over volken, plaatsen en zaken waarmee 
wij niet vertrouwd zijn, zijn de leringen van deze pro-
feet wel degelijk relevant voor ons. U en uw cursisten 
zullen er bij de bestudering van zijn woorden achterko-
men dat zijn waarschuwingen, bemoedigende woorden 
en verklaringen over de Heiland nu net zo relevant zijn 
als toen hij ze opschreef. 

Elk van de Jesaja-hoofdstukken heeft zijn eigen bood-
schap. Sommige thema’s strekken zich echter uit over 
meer dan één hoofdstuk. Deze les, over 2 Nephi 11–16, 
behandelt de grote oordelen die in de laatste dagen 
over de goddelozen komen en de belofte van de Heer 
dat Hij zijn volk in die dagen niet zal vergeten. De vol-
gende les behandelt 2 Nephi 17–24, waarin Jesaja’s pro-
fetieën voorkomen over hoe de belofte om de nederige 
en gehoorzame volgelingen van Jezus  Christus te 
beschermen in vervulling zal gaan. Hoofdstuk 12 
behandelt 2 Nephi 25–27, waarin Nephi de tekst van 
Jesaja toelicht en verduidelijkt, en zo al veel struikel-
blokken voor de hedendaagse lezer verwijdert. Nephi 
getuigt ook dat de komst van het Boek van Mormon 
specifieke profetieën van Jesaja in vervulling laat gaan.

Bekommer u niet al te veel over de betekenis van sym-
bolische taal. Laat de cursisten liever zien hoe Jesaja’s 
boodschap op hun betrekking heeft.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Alles	wat	God	ons	gegeven	heeft	is	een	zinnebeeld	

van Christus (zie 2 Nephi 11:4–8).

•	 God	zal	in	de	laatste	dagen	met	oordelen	komen	en	
vrede brengen (zie 2 Nephi 12–14).

•	 Jesaja	heeft	geprofeteerd	dat	de	Heer	een	banier	
zou oprichten om Israël te vergaderen (zie 2 Nephi 
12:1–3; 15:13–30).

Hoofdstuk 10
2 Nephi 11–16

Onderwijsideeën
2 Nephi 11:1–3. Nephi, Jakob en 
Jesaja fungeren als drie getuigen van 
Christus in het Boek van Mormon
Houd een exemplaar van het Boek van Mormon 
omhoog. Vraag de cursisten de drie hoofdschrijvers van 
de kleine platen van Nephi te noemen. Vertel ze dat de 
geschriften van Nephi, Jakob en Jesaja 135 van de 143 
pagina’s van de kleine platen beslaan (vanaf het boek 
1 Nephi t/m het boek Omni).

Lees 2 Nephi 11:1–3 met de cursisten om een 
ervaring te ontdekken die Nephi, Jakob en Jesaja 
gemeen hadden.

•	 Waarom	zou	het	belangrijk	kunnen	zijn	om	de	getui-
genissen van deze drie profeten in het begin van het 
Boek van Mormon te hebben?

•	 Hoe	vestigt	God	volgens	2 Nephi	11:3	zijn	woord?	
Waarom denkt u dat het belangrijk is om meerdere 
getuigen van Gods woord te hebben?

•	 Nephi	zegt	dat	de	Heer	niet	alleen	voor	getuigen	
zorgt, maar ook al zijn woorden ‘bewijst’ (2 Nephi 
11:3). Hoe heeft de Heer u geholpen de waarheid 
van zijn woorden te zien?

•	 Wanneer	heeft	de	Heer	nogmaals	voor	drie	
getuigen gezorgd?

Om de cursisten een verband te laten leggen tussen 
Nephi, Jakob en Jesaja — drie getuigen in het Boek 
van Mormon — en Oliver Cowdery, David Whitmer 
en Martin Harris — de drie getuigen van het Boek van 
Mormon — vraagt u een cursist het afdelingsresumé 
van Leer en Verbonden 17 te lezen. Laat een andere 
cursist Leer en Verbonden 17:1–4 voorlezen. Vraag de 
cursisten een kruisverwijzing te maken van 3 Nephi 
11:1–3 en Leer en Verbonden 17:1–4.

Vraag een cursist het citaat van ouderling Jeffrey R. 
Holland op pp. 75–76 in het cursistenboek voor te 
lezen. Vraag de cursisten of zij in dat citaat redenen 
horen waarom het belangrijk is dat de geschriften van 
Nephi, Jakob en Jesaja in het begin van het Boek van 
Mormon staan. 
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•	 Waarom	is	het	volgens	ouderling	Holland	belangrijk	
om deze geschriften van Nephi, Jakob en Jesaja te 
hebben? (Om het Boek van Mormon als een ander 
testament van Jezus Christus vast te stellen en de 
basis te leggen voor het onderricht in de leer van 
Christus in het Boek van Mormon.)

•	 Hoe	kan	het	Boek	van	Mormon	iemands	getuige-
nis van Jezus Christus versterken? Hoe heeft het uw 
getuigenis versterkt?

2 Nephi 11:4–8. Alles wat God ons gegeven 
heeft is een zinnebeeld van Christus
Vraag de cursisten 2 Nephi 11:4 te lezen. Geef de cur-
sisten in overweging het woord zinnebeeld te marke-
ren. Vraag hun of ze weten wat het woord betekent. U 
kunt ze eventueel Mozes 6:63 laten lezen, alsmede de 
uitleg van het woord zinnebeeld op p. 76 in het cursis-
tenboek. Vraag ze belangrijke woorden in die uitleg te 
onderstrepen, zoals voorgesteld, verwijzen, doen den-
ken aan, vertegenwoordigen en om ervan te leren.

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	Heer	zinnebeelden,	ofwel	
symbolen, gebruikt om zijn volk te onderrichten?

•	 Waarom	is	het	nuttig	om	ons	bewust	te	zijn	van	deze	
onderwijsmethode?

•	 Welke	zinnebeelden	van	Jezus	Christus	bent	u	in	de	
Schriften tegengekomen? In uw leven? In de wereld 
om u heen?

Vraag de cursisten 2 Nephi 11:4–7 te lezen. Moedig 
ze aan om belangrijke waarheden over Jezus Christus 
te onderstrepen die zij uit Nephi’s getuigenis kunnen 
leren. Vraag de klas zich op te splitsen in koppels. 
Vraag ze te vergelijken wat ze over de Heiland heb-
ben gemarkeerd. Vraag elk koppel daarna de volgende 
vragen te bespreken:

•	 Welke	van	deze	waarheden	over	Jezus	Christus	zijn	
het belangrijkst voor u? Waarom?

Lees 2 Nephi 11:8 met de cursisten. Leg uit dat dit vers 
een vooruitblik biedt op Jesaja’s woorden.

•	 Waarom	besprak	Nephi	volgens	dit	vers	de	woorden	
van Jesaja met ons? 

Leg uit dat 2 Nephi 12–24 en 27 de woorden van Jesaja 
bevatten. Nephi’s getuigenis van de Heiland in 2 Nephi 

11 bereidt ons voor op het zien van de zinnebeelden 
van Jezus Christus in de leringen van Jesaja. Nephi’s 
getuigenis bereidt ons ook voor op de leringen van 
Jesaja over Gods werk in de laatste dagen.

Geef uw getuigenis van Jesaja’s leringen in het Boek 
van Mormon. Moedig de cursisten aan na te gaan hoe 
deze leringen hun leven kunnen veranderen en hen 
kunnen voorbereiden op de grote gebeurtenissen van 
de laatste dagen.

2 Nephi 12–14. God zal in de laatste dagen 
met oordelen komen en vrede brengen
Zet	vóór	de	les	het	volgende	schema	op	het	bord	of	
op een uitreikblad. Vermeld de tekstverwijzingen, de 
gegeven namen aan elke groep in de Schriften (tus-
sen aanhalingstekens), en de gecursiveerde omschrij-
ving van elke groep, maar zonder de antwoorden (de 
genummerde lijst). Laat in plaats daarvan ruimte in 
elke kolom, zodat u er later wat bij kunt schrijven.

Leg uit dat de klas de gevolgen van de daden van drie 
groepen mensen onder de loep zal nemen. Hoewel 
die groepen worden beschreven in symbolische taal 
kunnen ze in algemene zin worden geïdentificeerd uit 
de omschrijvingen die Jesaja verschaft en uit Nephi’s toe-
lichting in 2 Nephi 25–26 en 28–30. Als Jesaja in 2 Nephi 
12–13 tot het huis van Jakob spreekt, richt hij zich tot 
het gehele huis van Israël in zijn tijd alsmede in de 
laatste	dagen.	In	zijn	profetie	over	de	dochters	van	Zion	
verwijst hij naar de leden van de kerk die hoogmoedig 
en werelds worden. Als hij het over ‘de ontkomenen’ 
(2 Nephi 14:2) heeft, verwijst hij naar de leden van 
het huis van Israël die, door de verzoening van Jezus 
 Christus en hun eigen rechtschapenheid, zullen ontko-
men aan de oordelen die over de goddelozen komen. 

Deel de klas in tweeën op. Vraag de ene helft 2 Nephi 
12:5 en 13:1–15 te onderzoeken, en de andere helft van 
de klas 2 Nephi 13:16–26. Vraag de eerste groep vast te 
stellen welke oordelen over het huis van Jakob zullen 
komen, en de tweede groep welke oordelen over de 
dochters	van	Zion	zullen	komen.	(De	cursisten	in	de	
groep	‘Dochters	van	Zion’	kunnen	hun	voordeel	doen	
met de corresponderende voetnoten in 2 Nephi 12–14.) 
Leg	uit	dat	de	dochters	van	Zion	deel	uitmaken	van	het	
huis van Jakob, maar dat ze specifiek in deze verzen 
worden genoemd. Vraag als de groepen voldoende 



43

2 Nephi 11–16

tijd hebben gekregen hun bevindingen onder de juiste 
kop te zetten. (De derde kolom wordt later ingevuld.) 
Mogelijke antwoorden staan in het schema op p. 38.

Als de cursisten 2 Nephi 13 hebben onderzocht, vraagt 
u een cursist 2 Nephi 14:2–6 voor te lezen. (Cursisten 
kunnen misschien vragen of 2 Nephi 14:1 een profetie 
over het meervoudig huwelijk is. Leg uit dat de ratio 
van zeven vrouwen op één man het resultaat is van de 
oorlog die in 2 Nephi 13:25 wordt beschreven, niet de 
instelling van het meervoudig huwelijk.) Stel klassikaal 
vast welke zegeningen de mensen zullen genieten die 
in 2 Nephi 14:2–6 worden genoemd. Vraag de cursisten 
deze zegeningen in de derde kolom in het schema te 
zetten, naar voorbeeld van p. 38. 

Stel enkele of alle van de volgende vragen om de cur-
sisten ertoe te brengen deze profetieën op zichzelf te 
betrekken:

•	 Jesaja	zei	dat	een	van	de	redenen	dat	het	huis	van	
Jakob met zulke afschuwelijke gevolgen te maken 
zou krijgen, was dat hun land ‘vol afgoden’ was 
(2 Nephi 12:8). Welke vormen van afgoderij zijn er 
tegenwoordig?	(Zie	Romeinen	1:25;	Helaman	6:31	
voor enkele voorbeelden.)

OORDEEL EN VREDE

2 Nephi 12:5; 13:1–15 2 Nephi 13:16–26 2 Nephi 14:2–6

‘Huis	van	Jakob’

Het	huis	van	Israël,	inclusief	Juda	
en	Jeruzalem	(zie	hoofdstukresumé	
2 Nephi	13)

	1.	Hongersnood	(13:1)

	2.	Verwijdering	van	leiders	en	aanzien-
lijken	(13:2–4)

	3.	Gebrek	aan	respect	voor	elkaar	
(13:5)

	4.	Jeruzalem	zal	worden	verwoest	
(13:8)

	5.	Juda	zal	vallen	(13:8)

	6.	De	goddelozen	en	rechtvaardigen	
worden	beloond	naar	hun	daden	
(13:9–11)

	7.	De	Heer	zal	hen	oordelen	
(13:13–15)

‘Dochters	van	Zion’

Leden	van	de	kerk	die	hoogmoedig	en	
werelds	worden

	1.	 ‘De	Heer	zal	hun	schaamte	ontblo-
ten’	(13:17)	

	2.	De	Heer	zal	datgene	wegnemen	
waarmee	zij	zich	hebben	versierd	
(13:18–24)

	3.	Mannen	zullen	sneuvelen	in	oorlogen	
(13:25)

	4.	De	mensen	zullen	zich	verlaten	
voelen	(13:26)

‘De	ontkomenen’

Rechtvaardige	leden	van	het	huis	van	
Israël	in	het	millennium

	1.	Ze	zullen	schoon	en	heerlijk	zijn	
(14:2)

	2.	De	vrucht	van	het	land	zal	omwille	
van	hen	voortreffelijk	zijn	(14:2)

	3.	Ze	zullen	heilig	heten	(14:3)

	4.	De	Heer	zal	hun	vuil	hebben	afge-
wassen	(14:4)

	5.	De	Heer	zal	hen	zegenen	met	
bescherming	en	een	schuilplaats	
(14:5–6)

•	 Jesaja	profeteerde	over	de	zegeningen	die	zouden	
toekomen aan ‘de ontkomenen van Israël’ (2 Nephi 
14:2) en tot hen van wie het vuil door de Heer was 
afgewassen (zie 2 Nephi 14:4). In welk opzichten is 
het overwinnen van verleiding een ontkoming? Wat 
doet de Heer om ons te helpen ontkomen?

•	 Nephi	zei	dat	de	woorden	van	Jesaja	zijn	volk	
konden helpen ‘hun hart [te] verheffen en verblijd 
[te] zijn voor alle mensen’ (2 Nephi 11:8). Wat ziet u 
in 2 Nephi 12–14 dat ons ertoe kan brengen ons te 
verblijden?

•	 Jesaja	profeteerde	over	de	dochters	van	Zion	die	
toestaan dat ze door de wereld worden overwon-
nen. Hoe kunnen wij ons beschermen tegen een 
wereldse houding?

•	 Welke	zegeningen	die	we	in	het	millennium	zullen	
hebben, kunnen we ook nu genieten?

•	 Hoe	kunnen	de	woorden	van	Jesaja	ons	belangrijke	
beslissingen helpen nemen? Hoe kunnen de woor-
den van Jesaja ons de kracht geven om in gevaarlijke 
tijden te leven?

Geef uw getuigenis van Jesaja’s boodschap en hoe die 
ons voorbereidt op de wederkomst van Jezus Christus. 
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Maak de cursisten duidelijk dat ze niet bang hoeven 
te zijn voor de gebeurtenissen in de laatste dagen (zie 
1 Nephi 22:17). Het naleven van de geboden en het 
acht slaan op de stem van de Heer bieden veiligheid 
en vrede. 

2 Nephi 12:1–3; 15:13–30. Jesaja heeft 
geprofeteerd dat de Heer een banier zou 
oprichten om Israël te vergaderen
Vraag een cursist 2 Nephi 15:13 voor te lezen. Leg uit 
dat de kinderen van Israël gevangen werden genomen 
door andere naties toen zij de Heer verwierpen.

•	 In	welk	opzicht	was	Israëls	geestelijke	staat	te	verge-
lijken met gevangenschap?

•	 Hoe	zetten	onze	zonden	ons	gevangen?	Hoe	kunnen	
we uit deze gevangenschap bevrijd worden?

Na een aantal van de gevolgen van Israëls afvallig-
heid te hebben beschreven, geeft Jesaja specifieke 
waarschuwingen. Lees 2 Nephi 15:18–23 voor aan de 
cursisten. Leg uit dat Jesaja in deze passage het woord 
wee herhaalt, dat verwijst naar smart en leed. Elke keer 
als u het woord wee leest, pauzeert u kort. Vraag de 
cursisten dat woord te markeren alsook de belangrijk-
ste zinsneden waaruit de omstandigheden blijken die 
tot smart en leed leiden. 

•	 Voor	welke	daden	en	gedragingen	genoemd	in	
2 Nephi 15:20–25 is de Heer boos op zijn volk?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	te	voorkomen	dat	we	wor-
den zoals de mensen die in de verzen 20–23 worden 
beschreven?

Jesaja heeft geprofeteerd dat de Heer een banier zou 
oprichten om Israël te vergaderen. Schrijf de volgende 
definitie op het bord, die afkomstig is uit An American 
Dictionary of the English Language , een woorden-
boek dat door Noah Webster [Amerikaanse lexicograaf, 
auteur van schoolboeken, spellinghervormer, politiek 
schrijver en redacteur] werd samengesteld en in 1828 
werd gepubliceerd: 

Banier:	‘een	signaal	ter	vergadering	of	ter	kennisgeving’

Vraag een cursist 2 Nephi 15:26 voor te lezen.

•	 Hoe	houdt	deze	banier	verband	met	het	huis	
van Israël?

U kunt de cursisten eventueel het citaat van president 
President Joseph Fielding Smith op p. 82 in het cursis-
tenboek laten lezen.

Jesaja profeteerde dat mensen ‘haastig, ijlings zul-
len […] komen’ in antwoord op de banier. Vraag een 
cursist 2 Nephi 15:27–29 voor te lezen, waarin Jesaja 
beschrijft wat er zou gebeuren. Om de cursisten deze 
profetie duidelijk te maken, laat u hen de toelichting 
van ouderling LeGrand Richards op p. 82 in het cursis-
tenboek lezen. 

•	 Hebt	u	de	vervulling	van	deze	profetie	in	uw	leven	
gezien? In het leven van familieleden en vrienden?

•	 Wat	kunnen	wij	doen	om	ervoor	te	zorgen	dat	deze	
profetie in vervulling blijft gaan?

Vraag een cursist 2 Nephi 12:2–3 voor te lezen.

•	 Op	welke	manier	houden	deze	verzen	volgens	u	
verband met de profetie dat de Heer een banier 
zou opheffen om Israël te vergaderen? (Ter beant-
woording van deze vraag, kunt u ze het citaat van 
ouderling LeGrand Richards op p. 77 — in het 
cursistenboek laten lezen — ook beschikbaar op 
de meegeleverde dvd A ).

Lees het volgende citaat van president Gordon B. 
 Hinckley (1910–2008), de vijftiende president van 
de kerk voor (ook beschikbaar op de meegeleverde 
dvd B ):

‘Al sinds de inwijding van de Salt Laketempel 
hebben we deze tekst uit Jesaja (…) toegepast 
op dat heilige huis van de Heer. En met dat huis 
in gedachten hebben steeds meer mensen overal 
ter wereld sinds die inwijdingsdag als het ware 
gezegd: “Komt, laten wij opgaan naar de berg des 
Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij 
ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn 
paden bewandelen.”
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‘Ik geloof en getuig dat het de zending van deze 
kerk is om een banier voor de volken en een licht 
voor de wereld te zijn. Wij hebben een grote, 
allesomvattende opdracht gekregen waaraan 
we ons niet kunnen onttrekken en die we niet 
naast ons neer kunnen leggen. We accepteren 
die opdracht en zijn vast van plan die te vervul-
len, en we zullen het doen met de hulp van God’ 
(Liahona, november 2003, pp. 82–83).

•	 Hoe	vervullen	de	hedendaagse	tempels	de	profetie	
in 2 Nephi 12:2–3?

•	 Hoe	dragen	de	tempels	ertoe	bij	dat	de	kerk	‘een	
banier voor de volken’ is?

2 Nephi 16. Jesaja wordt als profeet geroepen
Laat de cursisten het resumé van 2 Nephi 16 lezen. 
Vraag ze vast te stellen wat er in dit hoofdstuk gebeurt. 
U kunt eventueel het volgende op het bord zetten:

Jesaja	ziet	de	Heer. de	verzen 1–4

Jesaja’s	zonden	worden	
vergeven.

de	verzen 5–7

Jesaja	wordt	geroepen	om	
te	waarschuwen,	bekering	te	
prediken,	en	te	profeteren.

de	
verzen 8–13

Vraag een cursist 2 Nephi 16:8 voor te lezen. Vraag de 
cursisten daarna Abraham 3:27 te lezen.

•	 Welke	betekenis	hecht	u	aan	het	feit	dat	Jesaja’s	
woorden dezelfde waren als die de Heiland in de 
voorsterfelijke raad heeft gesproken? 

Om het belang van Jesaja’s roeping en zijn status onder 
de andere profeten te beklemtonen, bespreekt u het 
volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van 
het Quorum der Twaalf Apostelen: 

‘Jesaja is bij uitstek de messiaanse profeet van het 
Oude Testament en als zodanig is hij de indrin-
gendste profetische stem in die Schrift. Hij zag, 
beschreef en profeteerde, meer dan enig andere 
getuige in de Oude Wereld, de komst van de 
Heiland, zowel in het midden des tijds als in de 
laatste dagen. Hij wordt vaker dan welke andere 
profeet uit de Oude Wereld geciteerd in het 
Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de 
Leer en Verbonden, en hedendaagse documenten 
zoals	de	Dode	Zeerollen. (…)

‘Zelfs	Jesaja’s	naam	( Jehova	redt’	of	‘De	Heer	is	
heil’) lijkt er op te wijzen dat hij bij zijn geboorte 
— of juister vanaf zijn geboorte — was voorbereid 
om van de Messias te getuigen, om te getuigen 
van het godschap van Christus, in afwachting van 
zowel zijn eerste als zijn tweede komst’ (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of 
the Book of Mormon [1997], pp. 75–76, 77–78).

•	 Wat	was	volgens	ouderling	Holland	het	belang	van	
Jesaja’s leven en bediening?

•	 Waartoe	was	Jesaja	in	het	voorsterfelijk	
bestaan geordend?

Geef uw getuigenis van Jesaja’s roeping als profeet 
van God.
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Inleiding
Door een reeks opmerkelijke openbaringen kreeg 
Jesaja inzicht in de geboorte en de wederkomst van 
de Heiland, de omstandigheden op aarde in de laat-
ste dagen, de vrede en vreugde in het millennium en 
de uiteindelijke nederlaag van de tegenstander. Deze 
openbaringen, opgeschreven volgens ‘de wijze van 
profeteren onder de Joden’ (2 Nephi 25:1), spraken 
ook over toekomstige gebeurtenissen in Jesaja’s tijd. 
Hoewel de openbaringen ons inzicht geven in de 
omstandigheden in Jesaja’s tijd, kunt u de aandacht van 
de cursisten het beste vestigen op hun hedendaagse 
belang. We kunnen er zeker van zijn dat ze boodschap-
pen bevatten voor ons die in de laatste dagen leven — 
boodschappen van waarschuwing, vrede en hoop.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Jezus	Christus	is	geboren	om	als	Vredevorst	te	rege-

ren (zie 2 Nephi 17–18; 19:1–7).

•	 De	goddelozen	zullen	bij	de	wederkomst	worden	
vernietigd (zie 2 Nephi 19:8–21; 20).

•	 Satans	opstand	tegen	God	zal	uiteindelijk	mislukken	
(zie 2 Nephi 24).

Onderwijsideeën
2 Nephi 17–24. Jesaja profeteert de geboorte 
en de wederkomst van de Heiland.
Vraag de cursisten 2 Nephi 17 op te slaan. Leg uit dat 
er in 2 Nephi 17–24 profetieën staan die Jesaja van 
de Heer kreeg. Die profetieën hadden betrekking op 
zowel de tijd van Jesaja als de laatste dagen. Om de 
cursisten dit denkbeeld duidelijk te maken, laat u ze 
het volgende lezen op pp. 85–86 in het cursistenboek: 
de inleiding van hoofdstuk 11, het overzicht en de ach-
tergrond van 2 Nephi 17–24 en het citaat van ouderling 
Dallin H. Oaks.

Om de cursisten een idee te geven van de heden-
daagse implicaties van Jesaja’s profetieën vraagt u hun 
de resumés van 2 Nephi 17–24 te lezen (u kunt de cur-
sisten desgewenst laten weten dat de resumés aan het 
begin van de hoofdstukken in het Boek van Mormon 
door ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum 
der Twaalf Apostelen zijn geschreven). Moedig hen aan 

Hoofdstuk 11
2 Nephi 17–24

passages te onderstrepen die verband houden met de 
profetieën over de geboorte en wederkomst van Jezus 
Christus. Vraag de cursisten minstens één idee uit elk 
hoofdstukresumé te halen en te vertellen wat ze heb-
ben gevonden. Mogelijke antwoorden:

 1. Jezus Christus zal worden geboren (hoofdstuk 17).

 2. Hij zal een struikelblok voor de goddelozen zijn 
(hoofdstuk 18).

 3. Hij zal de Vredevorst zijn (hoofdstuk 19).

 4. De goddelozen worden bij de wederkomst vernie-
tigd (hoofdstukken 20 en 23).

 5. De Heer zal een banier opheffen om Israël te verga-
deren (hoofdstuk 21).

 6. In het millennium zullen alle mensen de Heer loven 
(hoofdstuk 22).

 7. Het vergaderde Israël zal rust en vrede hebben in 
het millennium (hoofdstuk 24).

Geef uw getuigenis van de geboorte en de weder-
komst van de Heiland en van zijn grote werk in de 
laatste dagen.

2 Nephi 17–18; 19:1–7. Jezus Christus is 
geboren om als Vredevorst te regeren
Vraag de cursisten zoveel mogelijk beschrijvende titels 
van	Jezus	Christus	op	te	noemen.	Zet	hun	antwoor-
den op het bord. U kunt ze aanraden om de pagi-
na’s  102–105 in de Gids bij de Schriften op te slaan om 
de vele titels en rollen van Jezus Christus te zien. Als 
de cursisten antwoord hebben gegeven, vraagt u ze 
2 Nephi 17:14 te lezen. Voeg de titel Immanuël toe aan 
de lijst op het bord of omcirkel die als hij er al in staat. 
Vraag de cursisten of ze weten wat deze titel betekent. 
Als niemand het weet, vraagt u ze de definitie van het 
woord Immanuël in de Gids bij de Schriften op te zoe-
ken of op p. 87 in het cursistenboek. 

•	 Wat	betekent	de	titel	Immanuël  ?

Het belang van deze profetie wordt in het Nieuwe Tes-
tament, in Matteüs 1:18–25, verklaard. Vraag de cursis-
ten deze tekst te lezen.

•	 Hoe	is	de	profetie	van	Jesaja	over	Immanuël	in	
vervulling gegaan?
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•	 Wanneer	hebt	u	de	Heer	als	Immanuël,	ofwel	‘God	
met ons’, in uw leven ervaren?

2 Nephi 19:6–7 is een van de bekendste profetieën 
over de Heiland. Lees deze passage voor aan de klas. 
Merk op dat vers 6 vijf titels van Jezus Christus bevat.

Zet	de	vijf	titels	op	het	bord.	Deel	de	klas	op	in	vijf	
groepjes. Laat elk groepje zorgvuldig over een van de 
vijf titels nadenken. Vraag ze voorbeelden te bespreken 
waaruit blijkt hoe Jezus Christus deze rollen gedurende 
zijn aardse bediening heeft vervuld, hoe Hij die nu ver-
vult en hoe Hij die in het millennium zal blijven vervul-
len. Laat elke groep een woordvoerder aanwijzen om 
hun conclusies aan de klas te presenteren.

•	 Hoe	kan	onze	kennis	dat	Jezus	Christus	deze	rollen	
vervult van invloed zijn op onze levenswijze?

Laat de cursisten, als er nog tijd over is, vers 6 uit het 
hoofd leren.

Vertel de cursisten over de liefde die u voor de Heiland 
voelt en voor de zegeningen die u dagelijks dankzij 
Hem ontvangt. U kunt ook de cursisten de gelegenheid 
geven om hun gevoelens over dit onderwerp onder 
woorden te brengen.

2 Nephi 19:8–21; 20. De goddelozen zullen 
bij de wederkomst worden vernietigd
Laat de cursisten het resumé van 2 Nephi 20 (nog-
maals) lezen. Dit hoofdstuk bevat Jesaja’s profetie dat 
Assyrië zou worden verwoest — een profetie die al in 
vervulling is gegaan. Toen Jesaja echter de verwoesting 
van Assyrië profeteerde, profeteerde hij ook de vernie-
tiging van de goddelozen in de laatste dagen. Herinner 
de cursisten aan het belang van zinnebeelden voor een 
begrip van oude profetieën (zie hoofdstuk 10 in dit 
boek).

Leg uit dat het huis van Israël in de dagen van Jesaja 
over twee koninkrijken was verdeeld. De stammen van 
Juda en Benjamin, met de stad Jeruzalem als hoofdze-
tel, vormden een koninkrijk dat bekendstond als Juda. 
Jesaja maakte deel uit van dat koninkrijk. De andere 
tien stammen vormden een koninkrijk in het noorden, 
met de stad Sichem als hoofdzetel, die in Samaria lag. 
Ze	werden	bekend	als	het	koninkrijk	Israël.	Ze	waren	
ook bekend als Efraïm, de grootste groep onder hen. 

In diezelfde tijd nam het koninkrijk Assyrië in macht 
toe.	(Zie	Gids	bij	de	Schriften,	pp. 27–30	voor	een	glo-
baal chronologisch overzicht van de geschiedenis van 
de koninkrijken Juda en Israël.)

Zet	de	volgende	kopjes	en	tekstverwijzingen	op	het	
bord, maar zonder de genummerde antwoorden in 
elke kolom. 

Koninkrijk van Israël
2 Nephi	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Assyrië
2 Nephi	20:5–15

	1.	Hoogmoed	(19:9–10)

	2.	Niet	de	Heer	zoeken	
(19:13)

	3.	Huichelarij	en	slechte	
daden	(19:17)

	4.	Zelfzucht	en	hebzucht	
(19:19–20)

	5.	De	armen	en	behoefti-
gen	wegzenden	(20:2)

	1.	Verlangen	anderen	te	
verdelgen	(20:7)

	2.	Afgoderij	(20:11)

	3.	Hoogmoed	—	‘hovaar-
dige	ogen’	en	pochen	
(20:12–14)

	4.	Gods	macht	niet	
erkennen	(20:15)

Deel de klas op in twee groepjes. Vraag het ene 
groepje in de verzen in de eerste kolom te zoeken 
naar de zonden van het koninkrijk van Israël. Vraag 
het andere groepje in de verzen in de tweede kolom te 
zoeken naar de zonden van de Assyriërs. Laat de cur-
sisten na verloop van tijd hun antwoorden op het bord 
zetten. Mogelijke antwoorden staan hierboven.

Leg uit dat de tien stammen van Israël na meer dan 
tweehonderd jaar verdorvenheid door de Assyriërs 
werden veroverd. Die tien stammen werden bekend 
als de tien verloren stammen.

Ook de Assyriërs kregen te maken met de gevolgen 
van hun verdorvenheid. Hoewel zij een machtig volk 
waren, lukte het hen niet om een stabiel rijk op te 
bouwen, en zij werden uiteindelijk overwonnen door 
de Meden en Babyloniërs. 

Vestig nogmaals de aandacht op het schema op het 
bord. Stel de volgende vragen om de cursisten begrip 
te geven van de hedendaagse betekenis van Jesaja’s 
profetische waarschuwingen:
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•	 In	welke	opzichten	zijn	deze	overtredingen	tegen-
woordig zichtbaar?

•	 Hoe	kunnen	we	die	goddeloze	tendens	weerstaan?

Maak de cursisten duidelijk wat de gevolgen van 
deze overtredingen in de laatste dagen zullen zijn 
door zes cursisten de volgende verzen te laten voorle-
zen: 2 Nephi 20:16, 17, 23, 26, 33, 34. Vraag de andere 
cursisten mee te lezen en woorden te noteren die de 
geprofeteerde oordelen beschrijven.

•	 Welke	soorten	vernietiging	heeft	de	Heer	gelast	voor	
de goddelozen in de laatste dagen? (Hongersnood, 
branden, plagen, vernietiging, verschrikking, worden 
omgehouwen, de val van koninkrijken.) 

Vraag een cursist 2 Nephi 20:20–22 voor te lezen. 
Behandel daarna de volgende vragen.

•	 Wat	predikte	Jesaja	over	het	mijden	van	het	kwaad	
en het ontkomen aan de komende oordelen?

•	 Waarin	heeft	de	Heer	in	onze	tijd	voorzien	zodat	wij	
op Hem kunnen steunen? 

2 Nephi 21. Het rijsje, de tronk 
en de scheut van Isaï
Zie	Leer	en	Verbonden	113	en	p. 92	in	het	cursisten-
boek voor een nuttige toelichting op dit hoofdstuk.

2 Nephi 22. Het millennium is een 
duizendjarige periode van vrede en vreugde 
Laat de cursisten het resumé van 2 Nephi 22 (nog-
maals) lezen, waarin wordt uitgelegd dat het hoofdstuk 
over het millennium gaat. Het hoofdstuk bevat twee 
uitingen van dankbaarheid. Laat de cursisten 2 Nephi 
22 lezen.

•	 Wat	zullen	de	rechtschapenen	volgens	de	ver-
zen 4–6 zeggen ten tijde van het millennium?

Leg uit dat de mensen, zelfs na de rampzalige gebeur-
tenissen die vooraf zullen gaan aan de wederkomst 
(zie LV 45:33, 39–42; 88:87–91; 133:49), de Heer zullen 
loven voor zijn goedheid en liefde (zie 2 Nephi 22:1–2; 
LV 133:40–52).

•	 Wat	zal	de	Heer	volgens	de	verzen 1–2	doen	dat	de	
mensen ertoe zal brengen om Hem in het millen-
nium te loven?

Geef uw getuigenis van de werkelijkheid van het nade-
rende millennium en dat we uit kunnen kijken naar die 
tijd van vreugde.

2 Nephi 24. Satans opstand tegen 
God zal uiteindelijk mislukken 
Zet	het	volgende	schema	op	het	bord,	maar	zonder	de	
verklaringen in de tweede kolom:

2 Nephi 24 De Heer zal:

vers 1 Zich	over	zijn	volk	ontfermen.

vers 2 Zijn	volk	naar	hun	erflanden	
terugbrengen.

vers 3 Zijn	volk	rust	geven	van	hun	smart,	
vrees	en	knechtschap.

vers 5 De	macht	van	de	goddelozen	breken.

Laat de cursisten 2 Nephi 24:1–8 lezen en zoeken naar 
zaken die de Heer in de laatste dagen voor zijn volk 
zal doen. Bespreek even later de verzen en vraag de 
cursisten	wat	ze	te	weten	zijn	gekomen.	Zet	de	bevin-
dingen van de cursisten op het bord. Mogelijke ant-
woorden staan hierboven.

Vraag de cursisten 2 Nephi 24:12–20 te lezen en te 
zoeken naar Lucifers uiteindelijke lot.

•	 Wat	zal	er	volgens	Jesaja’s	profetie	met	Satan	
gebeuren? 

•	 Welke	houding	leidde	ertoe	dat	Satan	de	voorsterfe-
lijke wereld werd uitgezet?

Verwoord uw dankbaarheid voor de kennis dat de 
Heer zal zegevieren en dat Satan het onderspit zal del-
ven. U kunt ook de cursisten de gelegenheid geven om 
hun getuigenis te geven.
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Inleiding
Na de geschriften van Jesaja te hebben geciteerd (zie 
2 Nephi 12–24) komt Nephi met zijn eigen geïnspi-
reerde toelichting. Nephi’s inzicht in Jesaja’s profetieën 
kunnen in drie categorieën worden samengevat. Ten 
eerste bevestigde hij de rol van Jezus Christus als de 
enige bron van eeuwig heil. Ten tweede waarschuwde 
hij de lezers in de laatste dagen voor grote kwaden: 
hoogmoed, priesterlisten en geheime verenigingen. Ten 
derde citeerde hij nog een profetie van Jesaja, waarin 
het accent ligt op de herstelling van het evangelie van 
Jezus Christus en de komst van het Boek van Mormon. 
Door de leringen van Nephi te bespreken, zullen de 
cursisten zien hoe het Boek van Mormon getuigt van 
de zending van de Heiland en een remedie verschaft 
tegen de kwaden van de laatste dagen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Het	heil	is	alleen	in	Jezus	Christus	(zie	2 Nephi	

25:19–30).

•	 Hoogmoed,	geheime	verenigingen	en	priesterlisten	
zullen in de laatste dagen voor velen een struikel-
blok vormen (zie 2 Nephi 26:20–31).

•	 In	de	laatste	dagen	zal	de	Heer	‘een	wonderbaar	
werk en een wonder verrichten’ (zie 2 Nephi 27).

Onderwijsideeën
2 Nephi 25:1–8. De geest van profetie 
verduidelijkt de evangeliewaarheden
Vraag de cursisten 2 Nephi 25:1–8 te lezen en te onder-
zoeken op ideeën waarmee de mensen de profetieën 
kunnen begrijpen. Vraag de cursisten na verloop van 
tijd te vertellen wat hun bevindingen zijn. U kunt hun 
antwoorden eventueel op het bord zetten. Hun ant-
woorden kunnen onder andere bestaan uit:

	1.	De	wijze	van	profeteren	onder	de	Joden	in	Jesaja’s	tijd	
begrijpen	(zie	vers 1).

	2.	De	geest	van	profetie	hebben	(zie	vers 4).

	3.	De	wijze	van	onderricht	onder	de	Joden	in	Jesaja’s	tijd	
begrijpen	(zie	vers 5).
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	4.	Kennis	hebben	van	de	regio	rond	Jeruzalem	in	de	tijd	
van	Jesaja	(zie	vers 6).

	5.	 In	de	tijd	leven	dat	de	profetieën	van	Jesaja	in	vervul-
ling	gaan	(zie	vers 8).

Leg uit dat wellicht niet alle leden van de kerk een 
grondige kennis van de punten 1, 3 en 4 in de boven-
staande lijst krijgen. Iedereen kan echter wel de geest 
van profetie ontvangen, en omdat we in de laatste 
dagen leven, kunnen we de geleidelijke vervulling van 
Jesaja’s profetieën zien. Hoewel we misschien niet alle 
profetieën in vervulling zullen zien gaan, kunnen we 
wel weten dat de gebeurtenissen die Jesaja voorspelde 
zich voltrekken.

Vraag een cursist 2 Nephi 25:4 voor te lezen, en daarna 
een andere Openbaring 19:10.

•	 Hoe	wordt	de	geest	van	profetie	in	Openbaring	
19:10 omschreven?

Als u de ideeën van de cursisten op het bord hebt 
geschreven, voegt u Het getuigenis van Jezus toe. Geef 
in overweging dat de cursisten Openbaring 19:10 in de 
kantlijn bij 2 Nephi 25:4 schrijven.

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	profetieën	van	Jesaja	
begrijpelijker zijn voor wie een getuigenis van Jezus 
Christus hebben? 

Moedig de cursisten aan naar verwijzingen naar de 
Heiland en zijn zoenoffer te zoeken wanneer zij de 
profetieën van Jesaja bestuderen.

2 Nephi 25:19–30. Het heil is 
alleen in Jezus Christus 
Laat de cursisten 2 Nephi 25:19–30 vluchtig doornemen 
en nagaan hoe vaak het woord Christus voorkomt. 
Vraag of iemand weet wat het woord betekent. Als nie-
mand het weet, laat u de cursisten de definitie onder 
‘Jezus Christus’ in de Gids bij de Schriften opzoeken. 

•	 Hoe	weerspiegelt	de	titel	Christus de zending van 
de Heiland?

Bespreek het volgende citaat, waarin ouderling Gary J. 
Coleman	van	de	Zeventig	getuigt	van	de	centrale	rol	
van de Heiland in ons leven:
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‘In het grote plan van God is een Heiland voor 
ons opgenomen. Alle toerekeningsvatbare men-
sen zondigen en moeten aan het eind van dit 
leven sterven. Daarom heeft God Jezus Christus 
gestuurd om het plan te verwezenlijken, namelijk 
door ons in staat te stellen onze zonden en de 
dood te overwinnen. Jezus is onze Heiland en Ver-
losser. Door zijn zoenoffer voor iedereen helpt Hij 
ons allemaal bij het overwinnen van onze zonden, 
door bekering en de doop. Door zijn opstanding 
is het mogelijk geworden dat iedereen de dood en 
het graf kan overwinnen. Wij hebben geloof om 
Jezus te volgen en meer op Hem te gaan lijken. 
Wij houden veel van onze Vriend, de Heer Jezus 
Christus, “de enige naam onder de hemel waar-
door wij gered kunnen worden”. [2 Nephi 25:20.] 
Ik weet dat Jezus ons van onze zonden en de 
dood zal redden’ (Conference Report, april 2000, 
p. 35; of Ensign, mei 2000, p. 29).

Vraag de cursisten 2 Nephi 25:23–30 te bestuderen en 
te zoeken naar Nephi’s verklaringen en leringen over 
de Heiland. Na de cursisten voldoende tijd te heb-
ben gegeven, deelt u de klas op in koppels en laat de 
koppelgenoten hun bevindingen uit die verzen met 
elkaar vergelijken. Vraag iedere cursist een van Nephi’s 
punten te kiezen en te vertellen waarom juist dat punt 
belangrijk is.

Als de koppels hun bespreking hebben afgerond, ves-
tigt u hun aandacht op vers 26.

•	 Nephi	verkondigde	dat	we	‘na	alles	wat	we	kunnen	
doen’ door genade worden gered. Wat sluit ‘alles 
wat	we	kunnen	doen’	in?	(Zie	bijvoorbeeld	Mosiah	
4:29–30; Alma 24:11; LV 58:26–27    .)

•	 Hoe	hielpen	Nephi	en	anderen	hun	kinderen	om	
zich op Jezus Christus te richten?

•	 Hoe	kunnen	wij	over	Christus	spreken,	ons	verheu-
gen in Christus en Christus prediken?

•	 Op	welke	manieren	kunnen	wij	van	de	Hei-
land leren en de beginselen van de verzoening 
toepassen?

Vraag de cursisten te vertellen hoe zij zijn gezegend 
doordat ze de Heiland als de bron van hun heil zijn 
gaan zien. U kunt ervoor kiezen om ook uw getuigenis 
te geven.

2 Nephi 26:20–31. Hoogmoed, 
geheime verenigingen en priesterlisten 
zullen in de laatste dagen voor 
velen een struikelblok vormen
Zet	het	volgende	schema	op	het	bord,	maar	laat	de	
woorden en zinsneden onder de versnummers weg:

Goddeloosheid in de laatste dagen —  
2 Nephi 26

de	
verzen 20–21

vers 22 de	
verzen 29–30

hoogmoed,	
afgunst,	ruzie,	
kwaadwilligheid

geheime	
verenigingen

priesterlisten

Deel de klas op in drie groepjes. Geef een van de pas-
sages aan elk groepje. Vraag elk groepje hun vers of 
verzen te onderzoeken op zonden die volgens Nephi 
in de laatste dagen wijdverspreid zouden zijn. Als 
de groepjes de zonde hebben gevonden die Nephi 
omschreef, schrijft u hun antwoorden op het bord 
zoals in het voorgaande schema.

Om de cursisten de betekenis van het woord pries-
terlist, duidelijk te maken, geeft u overweging dat 
ze Nephi’s definitie in 2 Nephi 26:29–31 lezen. Ook 
kunnen ze het citaat van ouderling M. Russell Ballard 
van het Quorum der Twaalf Apostelen op p. 101 in het 
cursistenboek lezen (staat ook op de meegeleverde 
dvd A ).

Vraag alle drie groepjes hun verzen nog eens door te 
nemen en de daden en het gedrag vast te stellen dat 
uit elke overtreding voortvloeit. Na ze voldoende tijd 
te hebben gegeven, laat u een cursist uit elke groep op 
het bord schrijven wat hun groep heeft gevonden.

•	 Waarom	denkt	u	dat	deze	overtredingen	de	Heer	
een gruwel zijn?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	de	kwaden	in	deze	profe-
tie te bestrijden? Welke raad hebben de hedendaagse 
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profeten gegeven die ons kan helpen getrouw 
te blijven?

2 Nephi 27. In de laatste dagen zal de Heer ‘een 
wonderbaar werk en een wonder verrichten’
Zet	het	volgende	schema	vóór	de	les	op	het	bord	of	
op een uitreikblad. Vermeld niet de informatie in de 
derde kolom.

Vraag de cursisten het resumé van 2 Nephi 27 te 
lezen. Leg uit dat dit hoofdstuk een van de belangrijk-
ste profetieën over de herstelling in de laatste dagen 
bevat — een profetie over de komst van het Boek 
van Mormon. Leg ook uit dat 2 Nephi 26 en 27 vele 
belangrijke bijzonderheden bevatten die niet in Jesaja’s 
profetie in de Bijbel voorkomen. Deze aanvullende 
bijzonderheden kunnen of een herstelling van Jesaja’s 
tekst zijn of Nephi’s geïnspireerde toelichting op wat 
Jesaja predikte. Wijs de cursisten op het schema over 
deze aanvullende bijzonderheden. Vraag ze de verzen 
in Jesaja 29 te vergelijken met de corresponderende 
verzen in 2 Nephi 26 en 27.

Moedig de cursisten aan daarbij te letten op waarheden 
over de komst van het Boek van Mormon die wel in 
2 Nephi 26 en 27 voorkomen, maar niet in Jesaja 29. 
Geef de cursisten in overweging dat zij deze waar-
heden in hun boek-van-mormon markeren. Laat de 
cursisten na verloop van tijd hun bevindingen bespre-
ken. U kunt hun ontdekkingen eventueel op het bord 

Jesaja 29 2 Nephi 26–27 Aanvullende waarheden in het Boek van Mormon

1–3 geen

geen 27:1 De	profetie	zou	in	de	laatste	dagen	worden	vervuld.

4–5 26:15–18 De	woorden	die	‘vanuit	het	stof’	zouden	komen,	zouden	worden	geschreven	
door	het	nageslacht	van	Nephi	en	het	nageslacht	van	zijn	broers.

6–10 27:2–14 Het	boek	zou	worden	gegeven	aan	een	man	(Joseph	Smith),	die	het	boek	zou	
overhandigen	aan	een	andere	man	(Martin	Harris).	Het	zou	drie	getuigen	wor-
den	toegestaan	het	boek	te	zien.	Ook	anderen	zouden	van	het	boek	getuigen.

11–12 27:15–23 Er	worden	aanvullende	bijzonderheden	gegeven	over	het	geven	van	deze	woor-
den	aan	de	geleerden	(zie	ook	Geschiedenis	van	Joseph	Smith	1:63–65).

13–24 27:24–35 2 Nephi	27:24–25	verklaart	wie	er	spreekt.

zetten. Mogelijke antwoorden vindt u in de derde 
kolom van het schema.

•	 Hoe	sterkt	deze	oude	profetie	uw	getuigenis	van	het	
Boek van Mormon en de herstelling van de kerk van 
de Heer?

Vraag een cursist 2 Nephi 27:25–26 voor te lezen.

•	 Wat	zou	de	Heer	volgens	Jesaja	in	de	laatste	dagen	
voor zijn volk doen?

•	 Hoe	maakt	het	Boek	van	Mormon	deel	uit	van	het	
wonderbare werk en het wonder dat overal ter 
wereld plaatsvindt?

Laat de cursisten de volgende verzen lezen om deze 
vraag te kunnen beantwoorden: 2 Nephi 27:29–30, 
33–35; 28:2. Vraag ze de zegeningen te marke-
ren die het gevolg zijn van de komst van het Boek 
van Mormon.

•	 In	welke	opzichten	ziet	u	dat	deze	beloften	en	zege-
ningen tegenwoordig in vervulling gaan?

•	 Wat	kunnen	we	meer	doen	om	deze	zegeningen	
binnen het bereik van anderen te brengen?

Zeg	de	cursisten	dat	Nephi	in	de	leestaak	van	de	
volgende les zijn profetie over het Boek van Mormon 
vervolgt, met inbegrip van hoe sommige mensen in de 
wereld op het boek zullen reageren. Geef uw getuige-
nis van de komst van het Boek van Mormon.
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Inleiding
In 2 Nephi 28–30 beschrijft Nephi een aantal proble-
matische omstandigheden van de laatste dagen. Door 
zijn woorden in 2 Nephi 28 te behandelen, kunt u de 
cursisten wijzen op ‘ijdele en dwaze leerstellingen’ — 
wereldse invloeden en opvattingen die hun weerslag 
op hun geloof kunnen hebben. Doordat u Nephi’s 
profetie in 2 Nephi 29 behandelt en die in verband 
brengt met Jesaja’s profetie in 2 Nephi 27 kunnen de 
cursisten ontdekken hoe zij anderen ertoe kunnen 
brengen het Boek van Mormon als tweede getuige van 
Jezus  Christus te aanvaarden. Ten slotte biedt 2 Nephi 
30 u en uw cursisten de kans om de omstandigheden 
te bespreken die gedurende het millennium zullen 
bestaan. Maak de cursisten duidelijk welke beloningen 
het verbondsvolk van de Heer wachten.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 In	de	laatste	dagen	laten	vele	mensen	zich	door	

valse leerstellingen misleiden (zie 2 Nephi 28).

•	 Het	Boek	van	Mormon	voegt	zich	bij	de	Bijbel	om	te	
getuigen dat de Here God is (zie 2 Nephi 29).

•	 Gehoorzaamheid,	bekering	en	geloof	in	Jezus	
 Christus maken van ons het verbondsvolk van de 
Heer (zie 2 Nephi 30:1–8).

Onderwijsideeën
2 Nephi 28. In de laatste dagen laten vele 
mensen zich door valse leerstellingen misleiden
Vraag de cursisten om tijdens hun studie van 2 Nephi 
28 zorgvuldig te overwegen welk verband er bestaat 
tussen valse leer en hoogmoed.

Zet	het	volgende	schema	op	het bord:

2 Nephi	28:1–8 2 Nephi	28:9–16

2 Nephi	28:17–24 2 Nephi	28:25–32
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Deel de klas op in vier groepjes. Wijs elk groepje een 
van de schriftuurblokken op het bord toe en laat ze 
dat bestuderen en bespreken. Vraag de groepjes vast 
te stellen welke valse leerstellingen volgens de profetie 
van Nephi in de laatste dagen zouden bestaan. Na ver-
loop van tijd vraagt u de groepjes om de valse leerstel-
lingen die zij in hun schriftuurblok hebben gevonden 
op het bord te zetten. De volgende vragen kunnen bij 
de bespreking van pas komen:

•	 Wat	is	er	verkeerd	aan	elk	van	die leringen?

•	 Waarom	denkt	u	dat	deze	leringen	voor	veel	mensen	
verleidelijk zijn? Wat kunnen wij doen om de verlei-
ding in zulke leringen te weerstaan?

Leg uit dat Nephi tegen hoogmoed in de laatste dagen 
waarschuwde. Vraag de cursisten in de verzen 7–16 
vluchtig naar het woord hoogmoed en andere woorden 
en zinsneden die hoogmoed omschrijven te zoeken.

•	 Welke	woorden	en	zinsneden	hebt	u	gevonden?	Wat	
leren we uit die woorden en zinsneden over hoog-
moed? Waarom is hoogmoed een gevaarlijke zonde?

•	 Hoe	kunnen	wij	‘ootmoedige	volgelingen	van	Chris-
tus’ zijn? (2 Nephi 28:14).

•	 Wat	suggeren	de	verzen 20–22	over	
Satans methoden?

Geef uw getuigenis dat het Boek van Mormon 
ons wapent tegen de valse leerstellingen in de 
laatste dagen.

2 Nephi 29. Het Boek van Mormon voegt zich 
bij de Bijbel om te getuigen dat de Here God is
Vraag de cursisten 2 Nephi 27 door te nemen, inclu-
sief het resumé van het hoofdstuk. Vraag een cursist 
2 Nephi 29:1–2 voor te lezen.

•	 Welke	overeenkomsten	ziet	u	tussen	2 Nephi	27	en	
2 Nephi 29?

Let erop dat de cursisten inzien dat Nephi in 2 Nephi 
29 voortborduurt op de thema’s die Jesaja in 2 Nephi 
27 predikte.

•	 Hoe	is	het	Boek	van	Mormon	nu	een	‘wonderbaar	
werk’ (2 Nephi 29:1) in de wereld?
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•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	dat	de	Heer	zijn	volk	
terugwint? (2 Nephi 29:1). Hoe gebruikt de Heer het 
Boek van Mormon om dit te bewerkstelligen?

•	 Hoe	sissen	de	woorden	van	het	Boek	van	Mormon	
voort ‘tot aan de einden der aarde’? (2 Nephi 29:2). 
(U kunt verwijzen naar de citaten van president Ezra 
Taft Benson en president Gordon B. Hinckley op 
pp. 108–109 in het cursistenboek. Het citaat van presi-
dent Benson staat ook op de meegeleverde dvd A .)

Leg uit dat ondanks de ‘wonderbare’ omstandigheden 
en doeleinden van het Boek van Mormon veel mensen 
het niet zullen accepteren. Vraag een cursist 2 Nephi 
29:3 voor te lezen.

Leg uit dat de rest van dit hoofdstuk het woord des 
Heren is aan mensen die zeggen dat de Bijbel alle 
woorden Gods bevatten. Vraag de cursisten 2 Nephi 
29:7–14 afzonderlijk of in koppels te lezen en nota te 
nemen van wat de komst van het Boek van Mormon 
de wereld toont. Vraag de cursisten na verloop van tijd 
wat ze te weten zijn gekomen. Hun antwoorden kun-
nen onder andere bestaan uit:

 1. God is zijn kinderen in alle naties indachtig en stuurt 
zijn woord aan alle mensen (zie vers 7).

 2. Mensen moeten niet morren omdat zij meer van het 
woord des Heren ontvangen (zie vers 8).

 3. De Heer spreekt dezelfde woorden tot alle naties 
(zie vers 8).

 4. De Heer is altijd dezelfde en Hij spreekt naar zijn 
eigen welbehagen (zie vers 9).

 5. Mensen moeten niet denken dat de Bijbel alle woor-
den van de Heer bevat of dat de Heer niet meer 
heeft laten opschrijven (zie vers 10; zie ook Gids bij 
de Schriften, ‘Verloren Schriftuur’).

 6. De Heer gebiedt alle mensen in alle naties zijn 
woorden op te schrijven (zie vers 11).

 7. De Heer zal de naties oordelen uit de boeken die Hij 
heeft laten schrijven (zie vss. 11–12).

 8. Drie schriftuurlijke getuigen in de laatste dagen zijn: 
de Bijbel, het Boek van Mormon, en de kronieken 
van de verloren stammen van Israël (zie vers 13; 
let wel dat er nog meer getuigen zijn: de Leer en 

Verbonden, de Parel van grote waarde, en de lerin-
gen van de hedendaagse profeten).

 9. De Schriften uit alle naties zullen bijeenkomen en 
laten zien dat de Here God is (zie vers 14).

•	 Wat	spreekt	u	aan	in	het	antwoord	van	de	Heer	in	
deze verzen? Wanneer hebt u gezien dat zijn woor-
den waar zijn?

•	 Hoe	kunnen	we	2 Nephi	29	gebruiken	om	iemands	
bezorgdheid over het Boek van Mormon weg 
te nemen?

Als het in de les past, vraagt u de teruggekeerde zende-
lingen in de klas naar ervaringen die zij en hun onder-
zoekers met het Boek van Mormon hebben gehad. Leg 
uit dat ze ervaringen kunnen vertellen van mensen die 
het boek direct aanvaardden, die het boek verwierpen 
of die er moeite mee hadden. Vraag deze terugge-
keerde zendelingen wat zij van deze ervaringen heb-
ben geleerd. U kunt eventueel ook een van uw eigen 
ervaringen vertellen en wat u daaruit geleerd hebt.

2 Nephi 30:1–8. Gehoorzaamheid, bekering 
en geloof in Jezus Christus maken van 
ons het verbondsvolk van de Heer
Laat de cursisten 2 Nephi 30:1–2 lezen.

•	 Wat	moet	iemand	volgens	Nephi	doen	om	deel	te	
gaan uitmaken van het verbondsvolk van de Heer?

•	 Waarom	denkt	u	dat	bekering	noodzakelijk	is	als	
we verbonden met de Heer willen sluiten? Waarom 
denkt u dat het noodzakelijk is om in Jezus Christus 
te geloven?

Vraag zes cursisten 2 Nephi 30:3–8 voor te lezen, één 
vers per cursist. Vraag de cursisten vast te stellen welke 
kennis er aan de nakomelingen van Nephi en aan de 
Joden in de laatste dagen zal worden hersteld. (U kunt 
uitleggen dat Nephi in 2 Nephi 30:1–8 dezelfde groe-
pen mensen noemt als Moroni op het titelblad van het 
Boek van Mormon: de andere volken, de Joden en de 
Lamanieten.)

•	 Hoe	denkt	u	dat	deze	kennis	het	verstrooide	Israël	
weer in het verbond zal vergaderen? 

•	 Waar	is	het	verbondsvolk	van	de	Heer	volgens	
vers 8?
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•	 Wat	kunnen	wij	doen	om	anderen	ertoe	te	bren-
gen om verbonden met de Heer te sluiten en na 
te komen?

2 Nephi 30:9–18. In het millennium zal Satan 
geen macht over het hart van de mensen hebben
Nephi profeteerde dat er voorafgaand aan de millen-
niaanse regering van de Heiland een grote scheiding 
onder de mensen zal zijn. Laat een cursist 2 Nephi 
30:9–10 lezen. U kunt de cursisten ook Leer en Verbon-
den 63:54 laten lezen.

•	 Welke	bewijzen	ziet	u	dat	deze	toenemende	schei-
ding tussen goddeloosheid en rechtschapenheid in 
onze tijd plaatsvindt?

Leg uit dat Nephi in 2 Nephi 30:12–15 een van Jesaja’s 
profetieën over het millennium herhaalt (zie 2 Nephi 
21:6–9). Daarna breidt hij de profetie van Jesaja uit en 
geeft meer details. Vraag een cursist de verzen 16–18 
te lezen. Vestig de aandacht van de cursisten op de 
belofte dat ‘Satan […] gedurende lange tijd geen macht 

meer [zal] hebben over het hart der mensenkinderen.’ 
Vraag vervolgens een cursist 1 Nephi 22:26 te lezen.

•	 Waarom	zal	Satan	geen	macht	meer	hebben	over	het	
hart van de mensen?

Lees het volgende citaat van president Spencer W. 
 Kimball (1895–1985), de twaalfde president van de 
kerk, voor: 

‘Als Satan in een gezin is gebonden — als Satan 
in iemands leven is gebonden — dan is het mil-
lennium al begonnen in dat gezin, in dat leven’ 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L. 
Kimball [red, 1982], p. 172).

Geef uw getuigenis van het beginsel waarin president 
Kimball onderwees. Stel voor dat de cursisten naden-
ken over wat zij kunnen doen om de zegeningen van 
het millennium te ontvangen.
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Inleiding
In zijn laatste boodschap aan zijn volk onderwees 
Nephi in de leer van Christus ‘volgens de duidelijkheid 
van [zijn] profeteren’ (2 Nephi 31:2). Hij predikte dat 
we het voorbeeld van Jezus Christus moeten volgen, 
ons van onze zonden moeten bekeren, ons moeten 
laten dopen, de Heilige Geest moeten ontvangen en tot 
het einde toe moeten volharden. Deze ‘leer van Chris-
tus’ was door de stem van Jezus Christus geopenbaard 
en door de stem van de Vader bevestigd (zie 2 Nephi 
31:12, 15). Nephi verklaarde dat we door de leer van 
Christus te volgen het eeuwige leven zullen ontvangen 
(zie 2 Nephi 31:20).

Zijn	boodschap	vervolgend	moedigde	Nephi	ons	aan	
om ons aan de woorden van Christus te vergasten 
(zie 2 Nephi 32:3), de Heilige Geest te ontvangen (zie 
2 Nephi 32:5), en altijd te bidden (zie 2 Nephi 32:9). 
Wanneer u in de boodschap van Nephi onderwijst, 
kunt u de cursisten ervan verzekeren dat als zij zich 
door de ingevingen van de Heilige Geest laten leiden, 
de Heilige Geest ‘[hun] alle dingen zal tonen die [zij] 
beho[ren] te doen’ (2 Nephi 32:5).

Nephi besloot zijn boodschap met een smeekbede om 
in Jezus Christus te geloven. Hij predikte dat wij, als we 
in Christus geloven, voorbereid zijn om zijn woorden 
in de Schriften te ontvangen (zie 2 Nephi 33:10). U 
kunt de cursisten duidelijk maken hoe hun geloof in 
de Heer Jezus Christus toevoegt aan hun begrip van en 
waardering voor zijn woorden die bij monde van de 
hedendaagse profeten worden gesproken. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	leer	van	Christus	brengt	het	eeuwige	leven	

(zie 2 Nephi 31).

•	 De	woorden	van	Christus	en	de	Heilige	Geest	leren	
ons wat we moeten doen (zie 2 Nephi 32; 33:1–5).

•	 Wie	in	Jezus	Christus	geloven	zullen	ook	in	de	
woorden van Nephi geloven (zie 2 Nephi 33:3–15).

Hoofdstuk 14
2 Nephi 31–33

Onderwijsideeën
2 Nephi 31. De leer van Christus 
brengt het eeuwige leven
Schrijf De leer van Christus op het bord. Leg uit dat 
Nephi deze woorden gebruikt in 2 Nephi 31:2, 21.

Bespreek het volgende citaat, waarin ouderling 
 Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Aposte-
len de eenvoud en directheid van de ‘leer van  Christus’ 
uitlegt, zoals die in het Boek van Mormon wordt 
gepredikt:

‘De “leer van Christus” zoals die door Nephi in zijn 
grootse, samenvattende leerrede wordt onderwe-
zen, concentreert zich op geloof in de Heer Jezus 
Christus, bekering, doop door onderdompeling, 
de gave van de Heilige Geest ontvangen en vol-
harden tot het einde. (…) In het Boek van Mor-
mon wordt “de leer van Christus” eenvoudig en 
direct	verkondigd.	Zij	richt	zich	uitsluitend	op	de	
eerste beginselen van het evangelie, met inbegrip 
van de bemoediging om te volharden, door te zet-
ten en voort te gaan. Het is juist in de helderheid 
en eenvoud van “de leer van Christus” dat haar 
kracht zich openbaart. (…) 

‘(…) De leer van Christus is niet ingewikkeld. 
Zij	is	diepzinnig,	prachtig,	doelbewust	helder	
en volledig’ (Christ and the New Covenant: The 
 Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
pp. 49–50, 56).

Leg uit dat Nephi in 2 Nephi 31 in de leer van Christus 
onderwijst.

Vraag de cursisten 2 Nephi 31:5–9 te bestuderen en 
redenen	te	zoeken	waarom	Jezus	Christus	Zich	liet	
dopen.	Zet	de	reacties	van	de	cursisten	op	het	bord.	
Ze	kunnen	opnoemen	dat	hij	Zich	liet	dopen	om	alle	
gerechtigheid	te	vervullen,	om	Zich	voor	de	Vader	te	
verootmoedigen,	om	Zich	tot	gehoorzaamheid	te	ver-
binden, om toegang te krijgen tot het celestiale konink-
rijk, en om ons het goede voorbeeld te geven. 
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Vraag de cursisten 2 Nephi 31:10–18 te lezen. Vraag 
ze deze verzen te onderzoeken om te zien wat ze te 
weten komen over geloof, bekering, doop, de gave van 
de Heilige Geest en volharden tot het einde. Leg uit dat 
ze moeten letten op de betekenis van Nephi’s leringen 
alsmede	op	specifieke	woorden.	Zij	behoren	bijvoor-
beeld te letten op voorbeelden van geloof in aanvul-
ling op het woord geloof.

Als de cursisten voldoende tijd hebben gekregen om 
de tekst te lezen en te overdenken, bespreekt u met ze 
wat ze hebben geleerd. Teneinde ze begrip te geven 
van het fundamentele karakter van de beginselen en 
verordeningen die in deze verzen worden genoemd, 
bespreekt u elk beginsel en elke verordening apart. 

Zorg	ervoor	dat	de	cursisten	begrijpen	dat	elk	beginsel	
en elke verordening noodzakelijk is om ten volle door 
de verzoening te worden gezegend. Deze beginselen 
en verordeningen zijn het fundament van de leer van 
Jezus Christus omdat ze noodzakelijk zijn om tot Hem 
te komen. 

Gebruik enkele of alle van de volgende vragen om de 
discussie in goede banen te leiden:

•	 Welke	andere	redenen	zijn	er	behalve	de	redenen	
die voor Jezus’ doop worden gegeven, waarom wij 
ons behoren te laten dopen? (Om de Heilige Geest 
te ontvangen [zie vss. 12–14], om vergeving van 
zonden te ontvangen [zie vs. 17], en lid van de kerk 
te worden [zie LV 20:37].)

•	 Wat	bent	u	uit	deze	verzen	te	weten	gekomen	over	
geloof? Over bekering? Over de doop? Over de gave 
van de Heilige Geest? Over volharden tot het einde?

•	 Hoe	houdt	elk	van	de	eerste	beginselen	en	ver-
ordeningen verband met de verzoening van 
Jezus Christus?

•	 Hoe	leidt	elk	punt	in	de	leer	van	Christus	tot	het	
volgende punt? Hoe leidt geloof bij voorbeeld tot 
bekering? Hoe draagt de Heilige Geest ertoe bij dat 
we tot het einde volharden?

•	 Hoe	houden	al	die	beginselen	en	verordeningen	
verband met elkaar?

Maak de cursisten duidelijk dat bekering en de doop 
niet	de	poort	tot	het	celestiale	koninkrijk	zijn.	Ze	zijn	

de poort tot het pad dat tot het eeuwige leven leidt. 
Vraag de cursisten 2 Nephi 31:19–20 te onderzoeken 
en na te gaan welke beginselen we moeten naleven 
om het eeuwige leven te beërven. Geef de cursis-
ten in overweging deze beginselen in hun Schriften 
te markeren.

•	 Wat	moeten	we	behalve	ons	te	bekeren	en	ons	te	
laten dopen doen om het eeuwige leven te beërven?

•	 Wat	houdt	het	woord	standvastig  in? Hoe omschrijft 
dit woord onze voortgang op het pad naar het 
eeuwige leven?

•	 Waarom	denkt	u	dat	liefde	voor	alle	mensen	een	
vereiste is om het eeuwige leven te beërven?

•	 Hoe	maakt	2 Nephi	31:16	duidelijk	wat	het	betekent	
om tot het einde toe te volharden?

•	 U	zou	de	cursisten	kunnen	vragen	om	2 Nephi	31:20	
te lezen.

Geef de cursisten de tijd om over de volgende vraag na 
te denken. Geef ze in overweging om hun antwoord 
op te schrijven.

•	 Hoe	kunt	u	de	Heiland	beter	gaan volgen?

2 Nephi 31:19–20; 32:2–3. Vergast u 
aan de woorden van Christus
Vraag de cursisten 2 Nephi 31:19–20; 32:2–3 te lezen.

•	 Wat	houdt	het	voor	u	in	om	voorwaarts	te	streven?	
Wat houdt het voor u in om u aan het woord van 
Christus te vergasten? Waar kunnen we de woorden 
van Christus vinden?

Bespreek het volgende citaat van president Ezra 
Taft Benson (1899–1994), de dertiende president 
van de kerk:

‘Het is belangrijk dat we tot Christus komen en in 
Hem	worden	vervolmaakt.	(Zie	Moroni	10:32.)	We	
dienen dat met ‘gebroken hart en een verslagen 
geest’ te doen (3 Nephi 12:19), te hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid (zie 3 Nephi 12:6). We 
dienen ons te vergasten aan het woord van Chris-
tus (zie 2 Nephi 31:20), zoals dat tot ons komt 
door zijn Schriften, zijn gezalfden en zijn Heilige 
Geest’ (A Witness and a Warning [1988], p. 51).
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•	 Hoe	draagt	ons	vergasten	aan	de	woorden	van	Chris-
tus ertoe bij dat we een ‘volmaakt stralende hoop, en 
liefde voor God en voor alle mensen’ hebben?

•	 Hoe	draagt	onze	liefde	voor	de	Schriften	ertoe	bij	
dat we tot het einde volharden?

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft uitgelegd hoe we ons aan de woorden 
van Christus kunnen vergasten:

‘Om ons aan Christus’ woorden te vergasten, 
moeten u en ik de Schriften bestuderen en zijn 
woorden in ons opnemen door ze te overpein-
zen en al onze gedachten en handelingen erop te 
baseren’ (Conference Report, oktober 1998, p. 16; 
of Ensign, november 1998, p. 15).

•	 Wat	hebt	u	gedaan	om	uw	dagelijkse	schriftstudie	
zinvoller te maken?

•	 Hoe	zijn	de	Schriften	een	feestmaal	voor u?

2 Nephi 32; 33:1–5. De woorden van Christus en 
de Heilige Geest leren ons wat we moeten doen
Vraag de cursisten 2 Nephi 32:3, 5 te lezen. Leg uit dat 
Nephi in deze verzen getuigt van twee grote bronnen 
van geestelijke kennis: de woorden van Christus en de 
Heilige Geest. (U kunt de cursisten eraan herinneren 
dat 2 Nephi 32:3 een kerntekst is    .)

•	 Waar	kunnen	we	de	woorden	van	Christus	lezen	of	
horen? Hoe leren we uit de woorden van Christus 
wat we behoren te doen?

•	 Hoe	leren	we	van	de	Heilige	Geest	wat	we	behoren	
te doen?

•	 Hoe	houden	de	woorden	van	Christus	en	de	leiding	
van de Heilige Geest verband met elkaar?

Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het bord:

1 Nephi	11:1–6

LV	76:15–21

LV	138:1–11

Geschiedenis	van	Joseph	Smith	1:11–17

Leg uit dat deze teksten voorbeelden zijn van hoe de 
woorden van Christus en de leiding van de Heilige 
Geest verband met elkaar houden. Geef de cursisten 
de tijd om deze teksten te lezen.

•	 Wat	deden	deze	profeten	dat	ertoe	leidde	dat	zij	
aanvullende openbaring van de Heer kregen? 
(Benadruk dat ze zich niet alleen aan de Schriften 
vergastten,	maar	de	woorden	ook	overpeinsden.	Zie	
1 Nephi 11:1; LV 76:15–19; 138:1, 11; Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:12–13.)

•	 Hoe	kwamen	de	woorden	van	Christus	en	de	
ingevingen van de Heilige Geest samen in deze 
openbaringen?

•	 Waarom	denkt	u	dat	zich	aan	de	woorden	van	
 Christus vergasten de ingevingen van de Heilige 
Geest mogelijk maakt?

Vraag een cursist 2 Nephi 33:2 voor te lezen. Bena-
druk dat wanneer mensen hun hart verstokken de 
Heilige Geest ‘in hen geen plaats heeft’. Vraag de 
klas vervolgens zich op te splitsen in koppels. Vraag 
elk koppel 2 Nephi 32:4–9 en 33:1–3 te lezen en te 
bespreken. Laat ze ook bespreken hoe zij hun hart 
kunnen voorbereiden, zodat de Heilige Geest plaats 
in hen kan hebben. Stel na verloop van tijd enkele of 
alle van de volgende vragen om te zien welk begrip ze 
hebben opgedaan:

•	 Waarom	valt	het	soms	niet	mee	om	geestelijke	zaken	
te begrijpen en te ervaren?

•	 Welke	belofte	doet	Nephi	als	we	de	leringen	in	deze	
verzen in praktijk brengen? 

•	 Welke	woorden	in	2 Nephi	32:8	geven	aan	hoe	ern-
stig het is om ons gebed te veronachtzamen?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	dat	we	bidden	voordat	we	
‘[iets] voor de Heer […] doen’? (2 Nephi 32:9.) Welke 
zegeningen hebt u ontvangen doordat u deze raad 
hebt opgevolgd?

•	 Nephi	heeft	gezegd	dat	de	Heilige	Geest	boodschap-
pen ‘tot het hart der mensenkinderen’ voert (2 Nephi 
33:1). Wat betekent dat voor u? (U kunt de cursisten 
eventueel het citaat van ouderling David A. Bednar 
op p. 115 in het cursistenboek laten lezen.)
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2 Nephi 33:3–15. Wie in Jezus Christus geloven 
zullen ook in de woorden van Nephi geloven
Vraag de cursisten 2 Nephi 33:4–5 te lezen en de rede-
nen te noteren die Nephi opnoemt waarom zijn woor-
den een bron van kracht zullen zijn voor wie ze leest. 
De lijst zou de volgende redenen kunnen bevatten:

 1. Nephi’s woorden overreden mensen om goed te 
doen. 

	2.	Ze	geven	de	afstammelingen	van	Lehi	kennis	van	
hun voorouders.

	3.	Zij	spreken	over	Jezus	Christus	en	overreden	men-
sen in Hem te geloven.

	4.	Ze	moedigen	mensen	aan	om	tot	het	einde	te	
volharden.

	5.	Zij	spreken	zich	scherp	uit	tegen zonde.

Om de cursisten Nephi’s rol — en de rol van alle 
profeten — om de mensen te overreden in Christus te 
geloven duidelijk te maken, stelt u de volgende vragen:

•	 Welke	informatie	nam	Nephi	in	zijn	kroniek	op	om	
de mensen te overreden in Christus te geloven?

•	 Hoe	heeft	het	bestuderen	van	Nephi’s	woorden	u	
geholpen om nader tot Christus te komen?

•	 Wat	doen	de	hedendaagse	profeten	om	ons	ertoe	te	
brengen in Christus te geloven? (Raad de cursisten 
aan de adviezen die in de recentste algemene confe-
rentie zijn gegeven, door te nemen.)

Geef tot slot uw getuigenis van de woorden van Nephi. 
Vraag de cursisten om ook hun getuigenis te geven.
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Inleiding
‘Nadat [hij] [z]ijn opdracht van de Heer had verkregen’ 
( Jakob 1:17), waarschuwde Jakob de Nephieten over 
de grote goddeloosheid die zich onder hen had ver-
spreid: hoogmoed, verkeerd gebruik van rijkdom, en 
overtredingen van de wet van kuisheid. Na voor deze 
zonden te hebben gewaarschuwd, verzocht Jakob zijn 
volk dringend zich ‘met [de Vader] [te verzoenen] door 
de	verzoening	van	Christus,	zijn	eniggeboren	Zoon’	
( Jakob 4:11).

Heden ten dage geven veel mensen zich over aan 
dezelfde verleidingen die Jakob de Nephieten smeekte 
te mijden. Doordat de cursisten de leringen van Jakob 
gaan begrijpen en toepassen, zullen zij de kracht krij-
gen om verleiding te weerstaan. Naarmate zij de Geest 
voelen getuigen van deze leringen, zullen zij meer 
bereid zijn om naar de normen van de Heer te leven.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	kerkleiders	hebben	de	goddelijke	plicht	om	

tegen zonde te waarschuwen (zie Jakob 1:17–19; 
2:1–11).

•	 We	behoren	het	koninkrijk	Gods	te	zoeken	voordat	
we rijkdommen zoeken (zie Jakob 2:12–21).

•	 De	Heer	schept	behagen	in	kuisheid	(zie	Jakob	
2:22–35; 3:1–14).

•	 ‘Waarom	zouden	wij	niet	spreken	over	de	verzoe-
ning van Christus?’ ( Jakob 4:1–15)

Onderwijsideeën
Jakob 1:17–19; 2:1–11. De kerkleiders 
hebben de goddelijke plicht om 
tegen zonde te waarschuwen
Behandel het volgende citaat van president Harold B. 
Lee (1899–1973), de elfde president van de kerk (staat 
ook op de meegeleverde dvd A ):
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‘Ik herinner mij een opmerking van [ouderling] 
Charles A. Callis [van het Quorum der Twaalf ] die 
hij eens maakte. (…) Hij zei: “Weet je, ik denk dat 
het belangrijkste dat wij als algemeen autoriteit 
waarschijnlijk behoren te prediken is bekering 
van zonde, maar dat niet alleen, want het is nog 
belangrijker dat we de hele kerk, en in het bijzon-
der de jonge mensen, leren hoe verschrikkelijk het 
is om te zondigen, en de ellende waarmee iemand 
te maken krijgt die voor zonde is gezwicht”’ 
 (Conference Report, april 1956, p. 108).  

Leg uit dat u vandaag een deel van de leerrede zult 
behandelen, waarin Jakob de Nephieten tot beke-
ring riep. Lees Jakob 2:3–9 met de cursisten. Laat 
ze zoeken naar woorden en zinsneden die aan-
geven welke gevoelens Jakob die dag over zijn 
verantwoordelijkheid had.

•	 Wat	bezwaarde	Jakobs ziel?

•	 Waarom	had	Jakob	het	gevoel	dat	het	belangrijk	was	
dat hij de Nephieten met hun zonden confronteerde?

Laat de cursisten Jakob 1:17–19; 2:2–3, 9–11 lezen. 
U kunt ze ook vragen om de woorden van Jakob in 
2 Nephi 9:48 te lezen. Moedig ze daarbij aan om te 
letten op redenen waarom Jakob bekering tot zijn 
volk predikte, ondanks de last die zijn plicht met zich 
meebracht. Vraag de cursisten die te markeren en deel 
de klas vervolgens op in koppels om te bespreken wat 
ze gevonden hebben. Als iedereen zijn of haar bevin-
dingen aan een ander heeft verteld, vraagt u een paar 
cursisten die aan de hele klas te vertellen. Hun ant-
woorden kunnen onder andere bestaan uit:

 1. De Heer had het hem geboden (zie Jakob 1:17; 
2:10–11).

 2. Het was een aspect van zijn ambt grootmaken (zie 
Jakob 1:18–19; 2:2).
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 3. Hij wilde niet verantwoordelijk zijn voor de zonden 
van het volk (zie Jakob 1:19; 2:2).

 4. Hij voelde grote bezorgdheid over het welzijn van 
zijn volk (zie Jacob 2:3).

•	 Wat	is	het	dat	indruk	op	u	maakt	aan	Jakobs	rede-
nen om bekering te prediken? Waarom?

Herinner de cursisten dat priesterschapsleiders de 
Heiland vertegenwoordigen als zij mensen tot bekering 
roepen. Vraag de cursisten na te denken over hoe zij 
reageren wanneer zij een van hun plaatselijke of alge-
mene kerkleiders voor zonde en de gevolgen horen 
waarschuwen.

Jakob 2:12–21. We behoren het koninkrijk Gods 
te zoeken voordat we rijkdommen zoeken
Schrijf een groot geldbedrag op het bord.

•	 Wat	zou	u	doen	als	u	zoveel	geld	in	één	dag	mocht	
opmaken? 

Laat enkele cursisten daar iets over opschrijven.

Leg uit dat de profeten consequent hebben gewaar-
schuwd tegen de gevaren van rijkdom ten koste van 
rechtschapenheid. Jakob liet ook zo’n waarschuwing 
horen in zijn rede aan de Nephieten. Laat de cursisten 
Jakob 2:12–16 lezen.

•	 Welke	geestelijke	gevaren	bedreigen	ons	als	we	
meer op rijkdom uit zijn dan op rechtschapenheid?

•	 Waarom	denkt	u	dat	hoogmoed	en	misbruik	van	
rijkdom ertoe kunnen leiden dat we andere mensen 
onheus behandelen? Hoe kan hoogmoed iemands 
ziel vernietigen?

U kunt als onderdeel van de bespreking het citaat van 
president David O. McKay op p. 121 in het cursisten-
boek voorlezen.

Laat de cursisten Jakob 2:17–20 lezen en een lijstje met 
richtlijnen opstellen aan de hand waarvan ze hun hou-
ding ten opzichte van rijkdom kunnen bepalen (merk 
op dat Jakob 2:18–19 een kerntekst is    ). Als ze klaar 
zijn met hun lijstje, vraagt u hun dat voor te lezen. U 
kunt hun antwoorden eventueel op het bord zetten. 
Hun lijstjes kunnen er als volgt uitzien:

We	behoren	onze	naaste	als	onze	gelijke	te	zien	(zie	
vers 17).

We	behoren	royaal	te	zijn	met	onze	stoffelijke	zegenin-
gen	(zie	vers 17).

We	behoren	eerst	het	koninkrijk	Gods	te	zoeken	voor-
dat	we	naar	rijkdom	streven	(zie	vers 18).

We	behoren	eerst	hoop	in	Christus	te	verkrijgen	voor-
dat	we	naar	rijkdom	streven	(zie	vers 19).

We	behoren	goed	te	doen	met	onze	rijkdom	(zie	
vers 19).

We	behoren	anderen	niet	te	vervolgen	omdat	ze	min-
der	hebben	dan	wij	(zie	vers 20;	zie	ook	vers 13).

Herinner de cursisten aan de vraag die u aan het begin 
van dit onderwijsidee stelde: wat zou u doen als u 
zoveel geld in één dag mocht opmaken? Laat de cursis-
ten nog eens naar hun antwoord kijken en overwegen 
of zij het op basis van Jakobs leringen willen verande-
ren. Vraag iedere cursist een korte stukje te schrijven 
waarin hij of zij zijn of haar houding ten opzichte van 
stoffelijke rijkdom samenvat.

Leg uit dat we waarschijnlijk nooit een som geld zullen 
krijgen om in één dag op te maken. In plaats daar-
van vraagt de Heer ons om royaal te zijn met wat we 
hebben, of het nu veel of weinig is. Geef de cursisten 
in overweging na te denken over hoe zij de raad van 
Jakob kunnen opvolgen, zelfs als de Heer hun niet 
zegent met grote rijkdom.

Vraag de cursisten Jakob 2:20–21 te onderzoeken.

•	 Hou	zou	deze	leer	ons	gebruik	van	geld	of	andere	
materiële bezittingen kunnen beïnvloeden? Hoe kan 
deze leer van invloed zijn op hoe wij andere mensen 
behandelen?

Jakob 2:22–35; 3:1–14. De Heer 
schept behagen in kuisheid
Schrijf op het bord: Begint zonde te bedrijven en Begint 
in ongerechtigheid toe te nemen.

Vraag een cursist Jakob 2:5–8 en 2:23 voor te lezen. 
Om de cursisten duidelijk te maken wat Jakob 
bedoelde toen hij zei dat sommige mensen waren 
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begonnen ‘zonde te bedrijven’ en ‘in ongerechtigheid 
toe te nemen’ behandelt u het volgende citaat van 
ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen. Maak de cursisten duidelijk wat ouderling 
Oaks onderwijst over het voortwoekerende karakter 
van onzedelijkheid.

‘In het tweede hoofdstuk van het boek dat zijn 
naam draagt, veroordeelt Jakob de mannen om 
hun “hoererij” (vss. 23, 28). (…) Wat waren die 
uiterst slechte “hoererijen”? Ongetwijfeld hadden 
sommige mannen zich al schuldig gemaakt aan 
slechte daden. Maar Jakob concentreert zich in 
zijn toespraak niet op slechte daden die men had 
gedaan, maar slechte daden die men overwoog.

‘Jakob begon zijn toespraak met de mannen te 
zeggen dat zij ‘tot nu toe […] gehoorzaam [waren] 
geweest aan het woord des Heren’ ( Jakob 2:4). 
Vervolgens zei hij hun echter dat hij hun gedach-
ten kende, dat zij begonnen ‘zonde te bedrijven, 
welke zonde [God] zeer gruwelijk toeschijnt’ 
(vs. 5). “Ik […] moet [tot u] getuigen van de 
goddeloosheid van uw hart’ (vs. 6), voegde hij 
daaraan toe. Jakob sprak net als Jezus toen Hij 
zei: ‘Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te 
begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met 
haar gepleegd’ (Matteüs 5:28; zie ook 3 Nephi 
12:28; LV 59:6; 63:16)’ (Liahona, mei 2005, 
pp. 87–88; cursivering in origineel).

Maak de cursisten duidelijk dat onrechtvaardige 
gedachten voorafgaan aan onrechtvaardige daden. 
Onzedelijkheid komt zelden voor tenzij iemand 
zichzelf toestaat geleidelijk in onrechtvaardigheid 
toe te nemen.

Vraag de cursisten Jakob 2:23–27 te lezen.

•	 Hoe	probeerden	de	Nephieten	hun	zonden	te	
rechtvaardigen?

•	 Waarom	denkt	u	dat	wij	soms	onze	zonden	probe-
ren te rechtvaardigen?

Vraag een cursist kort de wet van kuisheid uit 
te leggen.

Leg uit dat Satan, hoewel we wellicht niet verleid 
worden om dezelfde zonden te bedrijven als waar deze 
Nephitische mannen toe werden verleid, misschien 
probeert ons op soortgelijke manieren te verleiden en 
ons ertoe probeert te brengen om zondige gedach-
ten en daden te rechtvaardigen. Om de cursisten de 
wet van kuisheid duidelijk te maken en hoe die op 
ons leven van toepassing is, behandelt u de volgende 
citaten. (U kunt die eventueel op een poster, overhead-
transparant of een uitreikblad zetten. Het citaat van 
ouderling Richard G. Scott staat ook op de meegele-
verde dvd B .)

‘God [heeft] geboden dat het heilige voortplan-
tingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen 
een man en een vrouw die wettig met elkaar 
gehuwd zijn’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93).

‘Doe vóór het huwelijk niets wat de krachtige 
emoties oproept die alleen in het huwelijk geoor-
loofd	zijn.	Zoen	niet	hartstochtelijk,	ga	niet	boven	
op elkaar liggen, raak de geslachtsdelen van een 
ander niet aan, met of zonder kleding. Laat een 
ander dat ook niet bij jou doen. Wek die emoties 
ook niet bij jezelf op’ (Voor de kracht van de jeugd 
[2001], p. 27).

‘Satan wil ons laten geloven dat, wanneer mensen 
er wederzijds mee instemmen, bepaalde niveaus 
van lichamelijk contact die tot doel hebben emo-
ties krachtig te stimuleren, toelaatbaar zijn. Dat 
zou volgens hen geen kwaad kunnen als het maar 
binnen de perken wordt gehouden. Als getuige 
van Jezus Christus getuig ik tot u dat dit absoluut 
niet waar is.

‘Satan probeert vooral iemand te verleiden die een 
zuiver, rein leven leidt om aandacht te schenken 
aan tijdschriften, videobanden of films waarin het 
menselijk lichaam onbeschaamd in beeld komt. Hij 
wil driften stimuleren die tot handelingen leiden 
die al snel overgaan in intimiteiten en ontering’ 
(Richard G. Scott, Conference Report, oktober 
1994, p. 51; of Ensign, november 1994, p. 38).
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Als de cursisten het citaat van ouderling Scott hebben 
gelezen, kunt u ze eventueel het citaat van ouderling 
Scott op p. 123 in het cursistenboek laten lezen. Dit 
citaat staat ook op de meegeleverde dvd C .

•	 Hoe	probeert	Satan	ons	volgens	ouderling	
Richard G. Scott tot onkuisheid te verleiden?

•	 Hoe	vormt	pornografie	een	bedreiging	voor	
onze kuisheid?

Vraag een cursist Jakob 2:28 voor te lezen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	Heer	behagen	schept	
in kuisheid?

Lees Jakob 2:31–35 en 3:10 voor. Laat de cursisten 
onderwijl de gevolgen van het overtreden van de 
wet van kuisheid markeren die zij tegenkomen in 
deze teksten. Vraag de cursisten wat ze hebben gemar-
keerd. Maak de cursisten duidelijk dat seksuele onrein-
heid niet alleen schade toebrengt aan wie de zonde 
begaat, maar ook een verwoestende invloed heeft op 
familieleden.  

•	 Hoe	kan	iemands	onkuise	gedrag	van	invloed	zijn	
op zijn of haar familie? (Afhankelijk van de gezins-
situatie van de cursisten kunt u ze specifiek vragen 
hoe iemands seksuele onreinheid van invloed kan 
zijn op zijn of haar partner, kinderen, ouders, broers 
en zussen, of toekomstige partner en kinderen.)

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om op te 
schrijven wat hun redenen zijn voor het naleven van de 
wet van kuisheid. Geef de cursisten in overweging om 
de Heer toe te zeggen dat ze dit gebod zullen blijven 
naleven, zodat ze in aanmerking komen voor de zege-
ningen die eruit voortvloeien. Getuig van het heilige 
karakter van de wet van kuisheid en de vreugde die 
naleving met zich meebrengt.

Jakob 4:1–15. ‘Waarom zouden wij niet 
spreken over de verzoening van Christus?’
Zet	de	volgende	illustratie	op	het bord:

Soorten kennis

leuk	om	te weten

belangrijk	om	
te weten

essentieel	om	
te weten

Vraag de cursisten voorbeelden te geven van infor-
matie die ‘leuk is om te weten’. (Antwoorden kunnen 
bestaan uit uitslagen van sportwedstrijden, grappige 
anekdotes, of interessante maar onbeduidende feiten.) 
Vraag ze daarna voorbeelden te geven van informatie 
die ‘belangrijk is om te weten’. (Antwoorden kunnen 
bestaan uit rekenkundige formules, belangrijke histori-
sche feiten, of invloedrijke actuele gebeurtenissen.)

Leg uit dat bepaalde informatie in ons streven naar de 
verhoging in het celestiale koninkrijk ‘essentieel is om 
te weten’. Vraag de cursisten Jakob 4:4–12 te lezen. 
Laat ze onder het lezen leerstellingen markeren die 
‘essentieel zijn om te weten’. Vraag de cursisten na 
verloop van tijd te vertellen welke leerstellingen ze 
hebben gemarkeerd. Vraag ze waarom ze vinden dat 
die leerstellingen van essentieel belang zijn.

•	 Wat	leren	we	uit	de	verzen 8	en	10	over	hoe	we	te	
weten kunnen komen wat voor ons van essentieel 
belang is om te weten?

Maak de cursisten zo nodig duidelijk dat de informa-
tie die ze hebben opgenoemd verband houdt met de 
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verzoening van Jezus Christus. Verwijs naar de illustra-
tie op het bord terwijl u de volgende vragen bespreekt:

•	 Waarom	denkt	u	dat	kennis	over	de	verzoening	van	
essentieel belang is?

•	 Wat	kunnen	de	gevolgen	zijn	als	mensen	niet	inzien	
dat het van essentieel belang is om af te weten van 
het leven en de zending van Jezus Christus?

Jakob sprak over mensen die de kennis over Jezus 
Christus niet in het middelpunt van hun leven plaatsen. 
Lees Jakob 4:14.

•	 Wat	denkt	u	dat	het	‘voorbijzien	van	het	
doel’ betekent?

Om meer inzicht in deze zinsnede te geven, kunt u een 
cursist vragen het citaat van ouderling Neal A. Maxwell 
van het Quorum der Twaalf Apostelen op p. 125 in het 
cursistenboek voor te lezen.

•	 In	welke	opzichten	zijn	mensen	verblind	als	ze	het	
doel voorbijzien?

•	 Wat	was	volgens	Jakob	het	‘doel’	dat	de	Joden	wei-
gerden	te	zien?	(Zie	Jakob	4:15.)

Plak een plaat van Jezus Christus naast de illustratie op 
het bord. Verzeker de cursisten dat de Heiland en zijn 
zoenoffer de kern vormen van het grote plan van geluk 
van onze hemelse Vader. Vraag hen Jakob 4:15–16 te 
lezen en te zoeken naar wat de gevolgen zijn als men-
sen Jezus Christus en de kernleer van zijn evangelie 
voorbijzien.

Besluit de les met het lezen van Jakob 4:12.

•	 Hoe	kunnen	we	zoal	‘spreken	over	de	verzoening	
van Christus’? Wat denkt u dat het betekent om tot 
‘een volmaakte kennis van [Christus] te geraken’?

•	 Hoe	wordt	u	gezegend	door	u	te	concentreren	op	
de Heiland en de kracht van zijn verzoening? 

Als u dat nog niet gedaan hebt, geeft u uw getuigenis 
van de verzoening van Jezus Christus.
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Inleiding
Jakob	schreef	Zenos’	allegorie	van	de	olijfbomen	op	
om te illustreren dat de Heer er alles aan doet om het 
huis van Israël te redden (zie Jakob 5). Terwijl u in de 
allegorie onderwijst, kunt u er de nadruk op leggen 
dat de Heer ‘zijn handen de gehele dag’ uitstrekt ten 
gunste van ons heil ( Jakob 6:4).

Aan het eind van zijn kroniek vertelt Jakob over de 
confrontatie die hij met Sherem, een antichrist, had. 
Uw cursisten zullen zien hoe Jakob Sherems aan-
vallen weerstond en Sherems bedrog aan het licht 
bracht. Daaruit kunnen ze leren hoe ze waarheid 
van dwaling onderscheiden en zich wapenen tegen 
verkeerde ideeën.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	Heer	houdt	nooit	op	met	zijn	verlossingswerk	

(zie Jakob 5; 6:4–8).

•	 ‘Gezegend	zijn	zij	die	ijverig	in	zijn	wijngaard	heb-
ben gearbeid’ (zie Jakob 5:75; 6:1–3).

•	 Dankzij	de	woorden	van	de	profeten	en	de	leiding	
van de Heilige Geest kunnen we weerstand bieden 
aan verkeerde leringen (zie Jakob 7).

Onderwijsideeën
Jakob 5; 6:4–8. De Heer houdt nooit 
op met zijn verlossingswerk 
Om Jakob 5 doeltreffend te kunnen behandelen, dient 
u bekend te zijn met de volgende schriftuurblokken, 
waarin wordt gesproken over de handelingen van de 
Heer tijdens vier bezoeken aan zijn wijngaard: de ver-
zen 3–14, 15–28, 29–49, en 50–77. Kies zorgvuldig de 
verzen uit die u wilt bespreken. Stel u bij uw voorbe-
reiding zo goed mogelijk in op vragen die de cursisten 
kunnen hebben. Bekijk het schema en de toelichting 
op pp. 128–129 in het cursistenboek. Denk eraan dat 
allegorieën evenals gelijkenissen verschillende beteke-
nissen kunnen hebben. Daaruit volgt dat de cursisten 
wellicht andere betekenissen zien dan die welke u in 
de les behandelt.

Leg uit aan de cursisten uit dat ze in de les de alle-
gorie	van	de	olijfbomen	van	de	profeet	Zenos	zullen	
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bestuderen en bespreken. Vraag de cursisten Jakob 
4:12–18 te lezen.

•	 Waarom	besprak	Jakob	deze	allegorie	volgens	deze	
verzen met het volk? Welke verborgenheid zei Jakob 
te zullen ontvouwen?

Zorg	dat	uw	cursisten	uit	uw	uitleg	van	Jakob	5	begrij-
pen dat God voortdurend bezig is om zijn kinderen te 
verlossen. Behandel het citaat van ouderling Jeffrey R. 
Holland, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, dat 
op p. 130 in het cursistenboek staat. 

•	 Wat	is	volgens	ouderling	Holland	de	betekenis	van	
de allegorie?

•	 Wat	maakt	ouderling	Holland	ons	duidelijk	over	het	
verlossingswerk uit de vele verwijzingen naar spit-
ten, bemesten, verzorgen, snoeien en enten in de 
allegorie?

Vraag de cursisten Jakob 5:3–9 vluchtig door te lezen 
en de symbolen in de allegorie vast te stellen. Verwijs 
hen naar het schema op p. 129 in het cursistenboek 
voor een uitleg van de symbolen. U kunt ook een uit-
reikblad of overhead van het schema maken, zodat de 
cursisten er gedurende de les op kunnen terugvallen.

Verdeel de cursisten in vier groepjes. Leg uit dat elk 
groepje de verzen gaat bestuderen waarin de Heer 
bepaalde handelingen verrichtte tijdens zijn bezoeken 
aan de wijngaard. Vraag de cursisten vast te stellen 
wat de Heer deed om zijn wijngaard te redden en of 
zij evangeliebeginselen uit deze handelingen kunnen 
destilleren. Schrijf het volgende op het bord en laat 
ruimte waarin de cursisten hun antwoorden kunnen 
opschrijven:

Groep 1

Jakob	5:3–14

Groep 2

Jakob	5:15–28

Groep 3

Jacob	5:29–49

Groep 4

Jakob	5:50–77
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Als de groepjes de tijd hebben gehad om de toege-
wezen verzen door te nemen, vraagt u iemand uit elk 
groepje om de bevindingen van de groep op het bord 
te zetten. 

Als de tijd het toelaat kunt u de bespreking voortzetten 
met een of beide van de volgende vragen:

•	 De	heer	van	de	wijngaard	werkte	herhaaldelijk	met	
zijn dienstknecht om zijn boom te snoeien, erom-
heen te spitten en te verzorgen. Wat zegt dat over 
Jezus Christus’ betrokkenheid bij het leven van 
zijn volk?

•	 Wat	zeggen	de	woorden	van	de	landheer	in	de	
verzen 41 en 47 over de gevoelens van de Heer 
voor zijn volk?

U kunt op andere verzen wijzen die de liefde van de 
Heer voor ons illustreren, zoals de volgende:

‘Ik zal hem snoeien en eromheen spitten en hem ver-
zorgen, opdat (…) hij niet afsterft’ ( Jakob 5:4).

‘Het grieft mij deze boom te moeten verliezen’ 
( Jakob 5:7).

‘Wat zullen wij met de boom doen, opdat ik er weer 
goede vruchten van kan behouden voor mijzelf? 
( Jakob 5:33).

‘Ik weer vreugde in de vruchten van mijn wijngaard 
kan scheppen’ ( Jakob 5:60).

U kunt uitleggen dat in de verzen 70–74 beginselen 
over zendingswerk in de laatste dagen uiteen worden 
gezet:

 1. In vergelijking met de wereldbevolking is het zen-
dingsleger maar klein (zie vers 70).

 2. Wij zijn betrokken bij het werk van de Heer en Hij 
werkt met ons mee (zie vers 71).

 3. De werkers in het koninkrijk van de Heer zijn alleen 
succesvol als zij de Heer in alles leren gehoorzamen 
(zie vers 72).

 4. De zendelingen die aan het werk gaan, zullen 
wereldwijd vele kloekmoedige mensen vinden 
(zie vers 73).

Vraag een cursist Jakob 6:4–8 voor te lezen.

•	 Op	welke	evangeliebeginselen	legde	Jakob	nadruk	
na	Zenos’	allegorie	te	hebben	voorgelezen? 

•	 Hoe	kan	de	kennis	dat	de	Heer	‘zijn	handen	de	
gehele dag’ naar u uitstrekt ( Jacob 6:4) uw waarde-
ring voor Hem doen toenemen?

In plaats van het voorgaande onderwijsidee te behan-
delen, kunt u de videopresentatie ‘De gelijkenis van de 
olijfboom’ (14:33), presentatie 7 op Dvd-presentaties 
over het Boek van Mormon laten zien. Bekijk deze film 
vooraf en raadpleeg daarbij de instructies voor de leer-
kracht in de Videolessen Boek van Mormon (bestelnum-
mer 34810 120; ook beschikbaar op www .ldsces .org).

Jakob 5:75; 6:1–3. ‘Gezegend zijn zij die 
ijverig in zijn wijngaard hebben gearbeid’
Laat de cursisten Jakob 5:75 en 6:1–3 lezen. Geef 
ze in overweging om aandacht te schenken aan de 
zegeningen die tot de dienstknechten van de Heer 
kunnen komen.

•	 Wat	zeggen	deze	verzen	over	de	dienstknechten	die	
in de wijngaard van de Heer arbeiden?

•	 Wie	zijn	nu	de	dienstknechten	van	de	Heer?	Hoe	
‘verzorgen’ en ‘enten’ zij?

Lees het volgende citaat van president Joseph Fielding 
Smith (1876–1972), de tiende president van de kerk voor:

‘[Zenos’]	opmerkelijke	gelijkenis	beschrijft	hoe	[de]	
takken van de olijfboom (Israëlieten) naar alle 
delen van de aarde (de wijngaard van de Heer) 
gingen en in de wilde olijfbomen werden geënt 
(de andere volken). Aldus werd de belofte vervuld 
die de Heer had gedaan.

‘Nu gaan de heiligen der laatste dagen als dienst-
knechten in de wijngaard naar alle delen van de 
wereld om die vruchten te verzamelen en weg te 
leggen voor de tijd dat de Meester komt’ (Answers 
to Gospel Questions, 5 delen [1957–1966], deel 4, 
p. 142).

•	 Hoe	kunnen	we	de	Heer	bij	deze	laatste	
oogst helpen?
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Jakob 7. Dankzij de woorden van de profeten 
en de leiding van de Heilige Geest kunnen we 
weerstand bieden aan verkeerde leringen
Schrijf het volgende vóór de les op het bord of maak 
er een uitreikblad van. 

Sherem en zijn leringen

(Jakob	7:1–7)

•	 Hoe	omschreef	Jakob Sherem?

•	 Wat	was	Sherems	voornaamste doel?

•	 Hoe	succesvol	was Sherem?

•	 Welke	tactieken	of	middelen	gebruikte	Sherem	om	
het	volk	te	misleiden?

•	 Hoe	zijn	die	tactieken	eender	aan	die	welke	tegen-
woordig	worden gebruikt?

Jakob brengt Sherems verkeerde leer aan het licht

(Jakob	7:5,	8–14)

•	 Wat	is	het	volgens	u	dat	Jakob	in	staat	stelt	de	
bedrieglijkheid	van	Sherems	leringen	te	onderkennen,	
terwijl	zoveel	mensen	zich	lieten	misleiden?

•	 Waardoor	lukte	het	Jakob	om	Sherem	terecht	
te wijzen?

Vraag de cursisten om in Jacob 7:1–14 op zoek te 
gaan naar antwoorden. Als ze voldoende tijd heb-
ben gekregen, vraagt u hun hoe zij de vragen zouden 
beantwoorden.

Vraag de cursisten het citaat van president Ezra Taft 
Benson op p. 131 in het cursistenboek op te slaan. Laat 
een cursist het voorlezen. Dit citaat staat ook op de 
meegeleverde dvd A .

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	van	belang	is	dat	we	‘de	
kwade plannen, strategieën en leerstellingen van de 
duivel in onze tijd’ kunnen doorzien?

Vraag de cursisten het citaat van president Ezra Taft 
Benson over misleiding doorzien op p. 132 in het 
cursistenboek op te slaan. Laat een cursist het voorle-
zen. Terwijl de cursist de drie leidraden voorleest waar 
we ons volgens president Benson door dienen te laten 
leiden, kunt u die op het bord zetten: 

	1.	De	standaardwerken	(de	Schriften)

	2.	Hedendaagse	presidenten	van	de	kerk,	vooral	de	
levende	president 

	3.	De	Heilige Geest

•	 Hoe	vertrouwde	Jakob	op	de	Heilige	Geest	bij	zijn	
confrontatie met Sherem?

•	 Hoe	gebruikte	Jakob	volgens	Jakob	7:10–11	de	
Schriften bij Sherem?

Vraag een cursist Jakob 7:23 voor te lezen. Vraag 
daarna een andere cursist Matteüs naar Joseph Smith 
1:37 voor te lezen.

•	 Hoe	behoedt	schriftstudie	ons	voor	misleiding?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	onszelf	tegen	bedrieglijke	
leringen te beschermen?

Geef uw getuigenis van de liefde en waakzame zorg 
van de Heer voor zijn kinderen. Leg er de nadruk op 
dat wij, als wij op Hem, zijn dienstknechten, de Schrif-
ten en de Heilige Geest vertrouwen, dicht bij Hem kun-
nen blijven en misleiding kunnen voorkomen. 
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Inleiding
Uw cursisten zijn waarschijnlijk al vertrouwd met het 
verhaal van Enos, die een hele dag en nacht heeft 
gebeden. U bent nu in de gelegenheid om hun begrip 
van dit verhaal te verdiepen. Doordat zij het verhaal 
lezen en bespreken, zullen ze leren hoe ze hun gebe-
den meer zin en betekenis kunnen geven. Ook zullen 
ze inzien hoe de zegeningen van de verzoening van 
invloed op hun leven zijn.

De boeken Jarom, Omni en de Woorden van Mormon 
beschrijven hoe sommige Nephieten in de problemen 
kwamen doordat zij ervoor kozen de leringen van de 
profeten niet op te volgen. U kunt de cursisten duide-
lijk maken hoe vertrouwen stellen in de Heer en zijn 
profeten vrede verschaft, zelfs in tijden van beproeving 
en tegenspoed.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Wanneer	wij	vergeving	van	onze	zonden	ontvangen,	

door geloof in Christus en de genezingskracht van 
zijn verzoening, ontstaat bij ons het verlangen om 
anderen eeuwig heil te helpen ontvangen (zie Enos 
1:5–27).

•	 Soms	moeten	leiders	scherp	waarschuwen	om	
mensen tot bekering te motiveren (zie Enos 1:22–23; 
Jarom 1:10–12; Woorden van Mormon 1:15–18).

•	 Getrouwe	heiligen	die	naar	de	profeten	luisteren	
zullen in tijden van beproeving en tegenspoed wor-
den geholpen en geleid (zie Omni 1:12–19).

•	 De	Heer	weet	alle	dingen	die	zullen	komen	(zie	
Woorden van Mormon 1:1–9).

Onderwijsideeën
Enos 1:2–15. Gebed is persoonlijke 
communicatie met God
Vraag de klas om alles te vertellen wat ze van Enos 
weten. Hun antwoorden kunnen onder andere 
bestaan uit:

 1. Hij was de zoon van Jakob, de kleinzoon van Lehi, 
en de neef van Nephi.

 2. Hij was rechtschapen.

 3. Hij bad de hele dag en nacht.

Hoofdstuk 17
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 4. De stem van de Heer liet hem weten dat hij verge-
ving van zonden had ontvangen.

 5. Hij bad voor het welzijn van anderen.

Deel de klas op in koppels. Laat elk koppel Enos 1:1–5 
lezen en gezamenlijk op zoek gaan naar daden en 
gedrag die het gebed meer betekenis geeft. Vraag de 
cursisten na een paar minuten te vertellen wat hun 
bevindingen zijn.

Zet	de	antwoorden	van	de	cursisten	op	het	bord.	Laat	
de cursisten uit deze bespreking beginselen opschrij-
ven die hun zullen helpen om hun persoonlijke gebe-
den te verbeteren. Voor meer inzicht kunt u eventueel 
verwijzen naar de citaten van ouderling Robert D. 
Hales en ouderling Neal A. Maxwell op pp. 134–135 
in het cursistenboek.

Enos 1:5–27. Wanneer wij vergeving van 
onze zonden ontvangen, door geloof in 
Christus en de genezingskracht van zijn 
verzoening, ontstaat bij ons het verlangen 
om anderen eeuwig heil te helpen ontvangen
Zet	het	volgende	schema	op	het bord:

Verlangen	bij	te	dragen	
aan	het	eeuwig	heil	van	
anderen

→ Vergeving	van	onze	zon-
den	door	de	verzoening

Vraag een cursist Enos 1:5–8 voor te lezen.

•	 Door	welk	gevoel	wist	Enos	dat	hij	de	reinigende	
kracht van de verzoening had ervaren?

•	 Hoe	kunnen	wij	dezelfde	kracht voelen?

Laat een cursist Enos 10:9–12 voorlezen.

•	 Aan	wie	dacht	Enos	vervolgens	toen	hij	door	de	
verzoening vergeving had ontvangen?

•	 Waarom	denkt	u	dat	hij	aan	anderen	begon	
te denken?

•	 Hoe	kan	dit	patroon	ons	helpen? 

Leg uit dat wanneer we door de verzoening gereinigd 
en veranderd zijn, we anderen beter kunnen helpen.

Vraag of de cursisten voorbeelden kunnen geven van 
mensen die met hun levenswandel laten zien dat ze het 
welzijn van anderen zijn toegedaan. Geef de cursisten 
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de uitdaging om de zegenende kracht van de verzoe-
ning in hun leven te ervaren en daarna anderen te 
helpen diezelfde kracht in hun leven te ontvangen.

Enos 1:22–23; Jarom 1:10–12; Woorden 
van Mormon 1:15–18. Soms moeten 
leiders scherp waarschuwen om 
mensen tot bekering te motiveren
Toon een paar illustraties waarop waarschuwingen 
staan.	(Zoals	verkeerstekens,	levensgevaarlijk	hoge	
spanning, enzovoort)

•	 Waarom	hebben	we	die	waarschuwingen?

•	 Wat	kunnen	de	gevolgen	zijn	als	we	geen	acht	slaan	
op een waarschuwing?

Vraag de cursisten Enos 1:22–23 te lezen.

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	‘halsstarrig’	te	zijn?	
Hoe kunnen we ons veranderen als we die houding 
in onszelf zien?

Laat de cursisten Jarom 1:10–12 lezen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	sommige	leiders	en	leerkrach-
ten ijverig en lankmoedig blijven, hoewel hun bood-
schap wordt verworpen? 

Vraag de cursisten Woorden van Mormon 1:15–18 
te lezen.

•	 Wat	houdt	het	in	om	Gods	woord	met	kracht	en	
gezag te spreken? Waarom is het soms noodzakelijk 
om met scherpte te spreken?

•	 Welke	duidelijke	waarschuwingen	hebben	we	van	
onze leiders gekregen?

•	 Hoe	zijn	scherpe	waarschuwingen	in	feite	uitingen	
van liefde?

Moedig de cursisten aan acht te slaan op de waarschu-
wingen die afkomstig zijn van profeten, priesterschaps-
leiders en ouders, die hun welzijn voor ogen hebben. 

Omni 1:12–19. Getrouwe heiligen die 
naar de profeten luisteren zullen in 
tijden van beproeving en tegenspoed 
worden geholpen en geleid
Schrijf de volgende oefening vóór de les op het bord of 
maak er een uitreikblad van: 

	1.	Welk	land	vonden	Mosiah	en	
zijn	volk?		 	 	 	 	 	

	2.	Wat	had	Mosiah	dat	ertoe	
leidde	dat	het	volk	van	
Zarahemla,	dat	afstamde	
van	Mulek,	zich		
verheugde?		 	 	 	 	 	

	3.	Waar	was	het	volk	van	
	Zarahemla	vandaan	
gekomen?		 	 	 	 	 	

	4.	Wat	was	er	met	de	taal	
van	het	volk	van	Zarahemla	
gebeurd?		 	 	 	 	 	

	5.	Wie	werd	er	koning	van	zowel	
de	Nephieten	als	het	volk	
van	Zarahemla?		 	 	 	 	 	

	A.	VERBASTERD

	B.	 JERUZALEM

	C.	 MOSIAH

	D.	DE	PLATEN	VAN	
KOPER

	E.	 ZARAHEMLA

Vraag de cursisten Omni 1:12–19 te lezen. Laat ze de 
oefening op het bord of op het uitreikblad maken. De 
letters moeten met het juiste antwoord worden ver-
bonden. Na verloop van tijd bespreekt u kort de juiste 
antwoorden. (1–E, 2–D, 3–B, 4–A, 5–C.)

•	 Hoe	werden	de	getrouwe	heiligen	die	Mosiah	de	
wildernis in volgden van gevaar gered? 

•	 Hoe	redde	de	komst	van	Mosiah	en	zijn	volk	het	
volk	van	Zarahemla	van	geestelijke	blindheid?

•	 1 Nephi	4:13	bevat	de	uitleg	van	de	Heer	waarom	
Nephi Laban moest doden en de koperen platen 
moest meenemen. Hoe houdt dit vers verband met 
Omni	1:14–17?	(Omdat	de	mensen	in	Zarahemla	
geen kronieken hadden meegebracht, was hun taal 
verbasterd en hadden ze hun geloof in God verlo-
ren.	Zij	waren	een	natie	die	tot	ongeloof	was	verval-
len.	Zij	waren	blij	toen	zij	zagen	dat	het	volk	van	
Mosiah een kroniek van de Joden op koperen platen 
bij zich had.)

Leg uit dat gehoorzaamheid aan de raad van de profeet 
geen garantie is dat we in dit leven van alle moeilijk-
heden worden gevrijwaard. We hebben echter wel de 
zekerheid dat we, door de profeet te volgen, op het 
veiligste pad zijn en dat we de kracht krijgen om onze 
beproevingen te doorstaan.

Lees Leer en Verbonden 21:4–6 met de cursisten.
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•	 Waarom	kunnen	we	geloof	hebben	in	de	raad	van	
de profeet?

•	 Hoe	heeft	raad	van	de	profeet	u	door	moeilijke	
tijden geloodst?

Omni 1:25–26. ‘Geeft Hem uw 
gehele ziel als een offerande’
Laat de cursisten in het resumé van Omni 1 nakijken 
hoeveel schrijvers aan dit boek hebben bijgedragen. 
Leg uit dat Amaleki, de vijfde schrijver, de laatste was 
die iets op de kleine platen van Nephi heeft geschre-
ven en meer dan de helft van het boek Omni heeft 
geschreven (zie Omni 1:12–30).

Vraag de cursisten Omni 1:25–26 te lezen. Laat ze 
onderstrepen (of op een blaadje opschrijven) welke 
specifieke aansporingen en adviezen Amaleki heeft 
gegeven. Vraag de cursisten na verloop van tijd te ver-
tellen wat hun bevindingen zijn.

•	 Welke	betekenis	heeft	de	herhaalde	uitnodiging	
‘komt’ voor u? 

•	 Wat	is	volgens	u	het	verband	tussen	tot	Christus	
komen en onze ‘gehele ziel als een offerande’ aan 
Hem geven?

Bespreek het volgende citaat van president Ezra Taft 
Benson (1899–1994), de dertiende president van de kerk:

‘God heeft ons lief. Hij slaat ons gade. Hij wil dat 
wij slagen. We zullen op zekere dag weten dat Hij 
al het mogelijke heeft gedaan voor het eeuwige 
welzijn van ieder van ons. (…) Dit is onze tijd om 
te laten zien wat wij kunnen doen — welk offer 
we elke dag, elk uur en nu aan God kunnen bren-
gen. Als we alles geven wat we hebben, zullen we 
alles krijgen wat Hij, de grootste van allen, heeft’ 
(‘Jesus Christ—Gifts and Expectations’, Ensign, 
december 1988, p. 4).

Waarom moeten wij onze ‘gehele ziel’ offeren om de 
zegen van eeuwig heil te ontvangen?

Vraag de cursisten te overwegen welke offers ze deze 
week kunnen brengen om dichter bij God te komen. 

Getuig van de zegeningen die we ontvangen als we 
ingaan op de uitnodiging van de Heer om tot Hem 
te komen.

Woorden van Mormon 1:1–9. De Heer 
weet alle dingen die zullen komen
Vraag de cursisten om de datums te zoeken waarop het 
boek Omni en de Woorden van Mormon zijn geschre-
ven, en te kijken hoeveel jaar er tussen beide boeken 
zit. Leg uit dat de Mormon in de Woorden van Mormon 
onder andere ingaat op de samenvatting van de heilige 
kronieken van zijn volk.

Vraag een paar cursisten Woorden van Mormon 1:1–9 
te lezen, een of twee verzen per cursist.

•	 Wat	voelde	Mormon	dat	hij	moest	doen	toen	hij	de	
kleine platen onder de kronieken vond? Waarom?

•	 Welke	gebeurtenis	in	de	kerkgeschiedenis	maakt	
duidelijk waarom de Heer Mormon inspireerde om 
deze kroniek toe te voegen?

Vraag een cursist de inleiding van Leer en Verbonden 
10 voor te lezen.

•	 Hoe	werden	Joseph	Smith	en	het	Boek	van	Mormon	
beschermd door Mormons toevoeging van de kleine 
platen van Nephi? Hoe zijn wij gezegend door Mor-
mons toevoeging van deze platen?

Moedig de cursisten aan de zinsnede ‘de Heer weet 
alle dingen die zullen komen’ in Woorden van Mormon 
1:7 te markeren.

•	 Hoe	helpt	het	u	dat	u	weet	dat	de	Heer	alle	dingen	
weet? Hoe kan deze kennis ons geloof in de Heer en 
zijn plan voor ieder van ons beïnvoeden?

Verwijs de cursisten naar het citaat van ouderling 
Neal A. Maxwell op p. 139 in het cursistenboek.

Vraag de cursisten of ze een ervaring willen vertellen 
waaruit ze geleerd hebben dat onze hemelse Vader 
Zich	bewust	is	van	hun	toekomstige	noden.	Wellicht	
wilt u ook vertellen hoe u de voorkennis van God in 
uw leven aan het werk heeft gezien.
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Inleiding
Het	volk	van	Zarahemla,	bekend	geworden	als	de	
Nephieten, werd jarenlang geleid door een rechtvaar-
dige koning, Benjamin genaamd. Toen koning Benja-
min oud begon te worden, droeg hij zijn zoon Mosiah 
op het volk bijeen te roepen. Hij zei dat hij in zijn 
laatste redevoering een nieuwe koning zou benoemen. 
Ook zou hij het volk ‘een naam [geven] die nooit [zou] 
worden uitgewist, behalve door overtreding’ (Mosiah 
1:12). In het begin van zijn redevoering maakte koning 
Benjamin bekend dat zijn zoon Mosiah koning zou 
worden. In zijn redevoering getuigde hij veelvuldig van 
de Heiland om zijn volk voor te bereiden op de naam 
die hij hun zou geven. 

De leerstof concentreert zich op koning Benjamins 
getuigenis van de Heiland, zoals in Mosiah 2–3 staat 
opgetekend. Het biedt u de kans om de cursisten te 
herinneren aan de heilszegeningen die door Jezus 
Christus en de verzoening binnen ons bereik komen. U 
kunt ze duidelijk maken dat de verzoening de gevolgen 
van de val ondervangt en onze menselijke zwakheden 
compenseert, en dat nederigheid en dankbaarheid van 
essentieel belang zijn bij het nakomen van de verbon-
den die wij met God hebben gesloten. In de volgende 
les zult u Mosiah 4–6 behandelen, waarin koning Ben-
jamin zijn volk, zoals beloofd, de naam geeft.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Wij	zijn	God	rekenschap	verschuldigd	voor	hoe	wij	

anderen dienen (zie Mosiah 2:1–18).

•	 We	staan	eeuwig	bij	God	in	de	schuld	(zie	Mosiah	
2:19–41).

•	 Het	heil	komt	alleen	in	en	door	Jezus	Christus	
(zie Mosiah 3).

Onderwijsideeën
Woorden van Mormon 1:12–18; Mosiah 1. 
Koning Benjamin was een rechtvaardig leider
Laat een plaat van koning Benjamin op de toren zien. 
(U kunt daarvoor het Evangelieplatenboek [2009], nr. 
74, of de plaat op p. 73 gebruiken.) Vraag de cursisten 
wat ze op de plaat zien.

Hoofdstuk 18
Mosiah 1–3

Leg uit dat Woorden van Mormon 1:12–18 en Mosiah 
1 achtergrondinformatie geven over de redevoering 
van koning King Benjamin. Vraag iedere student de 
nummers 1 t/m 5 op een blaadje te zetten, zodat u hun 
deze achtergrondinformatie kunt geven. U leest vervol-
gens de vijf onderstaande beweringen voor, maar zon-
der de informatie tussen de haakjes. Vraag de cursisten 
Goed of Fout achter elke stelling te schrijven. Als de 
cursisten hun antwoorden hebben opgeschreven, laat u 
hen de corresponderende teksten lezen en bespreken 
of de beweringen goed of fout zijn.

 1. Koning Benjamin vocht met het zwaard van Laban 
tegen de Lamanieten. (Goed; zie Woorden van Mor-
mon 1:13; zie ook Omni 1:24.)

 2. Benjamin was als koning alom geliefd en het volk 
aanvaardde zijn raad. (Fout; zie Woorden van Mor-
mon 1:16; zie echter ook Mosiah 1:1.)

 3. Koning Benjamin wist zonder enige hulp rechtscha-
penheid onder de Nephieten te stichten. (Fout; zie 
Woorden van Mormon 1:17–18.)

 4. Koning Benjamin leerde zijn zoons de taal van zijn 
vaders, zodat zij de Schriften konden onderzoeken 
en de verborgenheden Gods konden leren. (Goed; 
zie Mosiah 1:2–4.)

 5. Koning Benjamin riep het volk om politieke en spiri-
tuele redenen bijeen. (Goed; zie Mosiah 1:10–11.)

Leg uit dat we meer waardering voor de leringen en 
het getuigenis van koning Benjamin krijgen als het ons 
duidelijk wordt hoe hij vrede en rechtschapenheid tot 
stand bracht. 

Mosiah 2:1–18. Wij zijn God rekenschap 
verschuldigd voor hoe wij anderen dienen
Leg	uit	dat	de	Nephieten	rondom	de	tempel	in	Zara-
hemla bijeenkwamen om koning Benjamin te horen 
spreken.	Zij	sloegen	hun	tenten	op	met	de	ingang	naar	
de tempel toe gekeerd, zodat zij Benjamins woor-
den konden horen. De koning liet een toren bouwen 
zodat meer mensen hem konden horen. Ook liet hij 
zijn woorden opschrijven voor de mensen die te veraf 
waren	om	hem	te	kunnen	horen.	(Zie	Mosiah	2:1–8.)

Schrijf Wij zijn God rekenschap verschuldigd voor hoe 
wij anderen dienen op het bord.
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Lees Mosiah 2:9–18 met de cursisten. Misschien wilt u 
nadruk leggen op Mosiah 2:17    . Laat de cursisten 
bewijzen opzoeken dat koning Benjamin geloofde dat 
wij rekenschap verschuldigd zijn voor hoe wij anderen 
dienen. 

•	 Om	welke	redenen	diende	koning Benjamin?

•	 In	welke	opzichten	is	uw	dienstbetoon	aan	anderen	
ook dienstbetoon aan God? 

Bespreek het volgende citaat van president Marion G. 
Romney (1897–1988) van het Eerste Presidium (ook 
beschikbaar op de meegeleverde dvd A ):

‘Door anderen te dienen en op te beuren (…) 
ervaren we de enige en blijvende vorm van geluk. 
Dienstbetoon is niet iets wat we op aarde door-
staan om het recht op een leven in het celesti-
ale koninkrijk te verdienen. Dienstbetoon is de 
kern van een verheven leven in het celestiale 
koninkrijk. 

‘Waarom moet ons geboden worden om elkaar te 
dienen, hoewel we weten dat onze Vader in de 
hemel vervulling vindt in dienstbetoon, en hoewel 
we weten dat we willen zijn waar Hij is en wie 
Hij is? O, hoe heerlijk de dag dat dit alles van-
zelfsprekend zal zijn wegens de reinheid van ons 
hart. Dan zal het gebod overbodig zijn, omdat we 
ondervonden hebben dat we alleen echt gelukkig 
kunnen zijn, wanneer we onbaatzuchtig dienen’ 
(Conference Report, oktober 1982, p. 135; of 
Ensign, november 1982, p. 93).

•	 Denk	aan	een	moment	dat	u	voelde	dat	u	iemand	
moest helpen. Hoe voelde u zich toen u gehoor gaf 
aan dat gevoel?

•	 Denk	na	over	president	Romneys	uitspraak	dat	
‘we alleen echt gelukkig kunnen zijn, wanneer we 
onbaatzuchtig dienen’. Waarom zou dat waar is?

Mosiah 2:19–41. We staan eeuwig 
bij God in de schuld
Vraag de cursisten vijf of zes zegeningen op te schrij-
ven waarvoor zij in het bijzonder dankbaar zijn? Als 
de cursisten hun lijstje hebben opgesteld, vraagt u ze 

Mosiah 2:19–24 te lezen. Laat ze nagaan of er iets op 
hun lijstje voorkomt waar we volgens koning Benjamin 
dankbaar voor behoren te zijn. Laat iedere cursist aan 
een andere cursist vertellen wat we uit deze verzen 
over dankbaarheid kunnen leren. 

•	 Hoe	kunnen	we	zoal	onze	dank	aan	de	Heer	
kenbaar maken?

Vraag de cursisten in vers 22 te zoeken naar beloofde 
zegeningen. Vraag ze wat de Heer van ons eist, zodat 
we die zegeningen kunnen ontvangen.

•	 Welke	zegeningen	hebt	u	of	uw	familie	ontvangen	
als gevolg van gehoorzaamheid aan de geboden?

Breng een voorwerp mee naar de klas waarop een laag 
stof zit. Haal uw vinger over het voorwerp en laat uw 
vinger aan de klas zien.

•	 Wat	is	waardevoller	—	de	stof	op	mijn	vinger	of ik?

Laat de cursisten deze vraag bespreken en laat ze dan 
Mosiah 2:25–26 lezen. Vraag de cursisten uit te leggen 
wat koning Benjamin volgens hen bedoelde toen hij 
zei dat hij en zijn volk zelfs niet ‘zoveel [waren] als het 
stof der aarde’. 

Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het bord:

Mosiah	2:25–26

Psalmen	8:3–9

Geef de cursisten de tijd om deze teksten te lezen en te 
markeren. Leg uit dat in de ene tekst staat dat we min-
der zijn dan ‘het stof der aarde’, terwijl er in de andere 
tekst staat dat we ‘bijna goddelijk gemaakt’ zijn. 

•	 Hoe	kunnen	beide	teksten	waar zijn?

Vraag een cursist Mosiah 2:34 voor te lezen. Vraag alle 
cursisten te luisteren of ze een zinsnede horen die ons 
iets zegt over onze relatie tot onze hemelse Vader.

•	 Wat	houdt	het	in	om	bij	iemand	in	de	schuld	
te staan?

•	 Wat	heeft	God	ons gegeven?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	u	eeuwig	
bij God in de schuld staat?
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Vraag een cursist Mosiah 2:36–41 voor te lezen. Vraag 
de cursisten mee te lezen en te letten op de verschillen 
tussen mensen die de geboden van God onderhouden 
en mensen die dat niet doen.

•	 Welk	lot	wacht	de	mensen	die	de	geboden	niet	
onderhouden en die zich niet bekeren? 

•	 En	welke	zegeningen	krijgen	de	mensen	die	de	
geboden wel onderhouden?

•	 Hoe	kan	dankbaarheid	jegens	onze	hemelse	
Vader ertoe bijdragen dat we de geboden 
onderhouden? Hoe kan ondankbaarheid tot 
ongehoorzaamheid leiden?

Moedig de cursisten aan om over hun schuld aan de 
Heer na te denken.

Mosiah 3. Het heil komt alleen 
in en door Jezus Christus
Lees het volgende citaat van president Henry B. Eyring 
van het Eerste Presidium voor:

‘Wat wij nodig hebben, is geloof in [ Jezus 
 Christus] en liefde voor Hem. Wij moeten weten 
dat Hij leeft en wie Hij is. Dan zullen wij Hem 
liefhebben’ (Liahona, mei 2006, p. 16).

•	 Waarom	zullen	we	de	Heiland	meer	liefhebben	als	
we Hem leren kennen?

Leg uit dat in Mosiah 3 de woorden staan die de engel 
tot koning Benjamin sprak. Maak de cursisten duidelijk 
dat de Nephieten door openbaring ruim honderd jaar 
vóór zijn geboorte belangrijke details over het leven 
van de Heiland en het doel van zijn zending te weten 
kwamen. Evenzo kunnen wij, door de geest van open-
baring, ruim tweeduizend jaar later te weten komen dat 
de boodschap van de engel waar is. Door een beves-
tiging van de Geest leren wij de Heiland kennen en 
liefhebben, en ontwikkelen we meer geloof in Hem.

Deel de klas op in vijf groepjes. Geef elk groepje een 
van de volgende schriftuurblokken:

Mosiah 3:5–9

Mosiah 3:10–13

Mosiah 3:14–18

Mosiah 3:19–22 (merk op dat vers 19 een kerntekst 
is    )

Mosiah 3:23–27

Laat de groepjes hun schriftuurblok bestuderen en 
profetieën over de bediening en verzoening van de 
Heiland opzoeken, alsmede verklaringen over hoe het 
heil door de naam van Christus beschikbaar is. Als de 
cursisten voldoende tijd hebben gekregen om dit in 
hun groepje te bespreken, laat u ze aan de hele klas 
verslag uitbrengen.

Afhankelijk van de behoeften van de cursisten, kunt u 
een of meerdere van de volgende vragen stellen:

•	 Waarom	is	het	heil,	van	wat	u	in	dit	hoofdstuk	
hebt gelezen, alleen beschikbaar in en door 
Jezus Christus?

•	 Lees	op	p. 144	in	het	cursistenboek	de	uitleg	van	
de zinsnede ‘de natuurlijke mens’. Waarom is geloof 
in Christus en zijn verzoening de enige manier voor 
ons om de natuurlijke mens te overwinnen en een 
heilige te worden? 

•	 In	vers 19	lezen	we	dat	we	‘als	een	kind’	moeten	
worden. Wat betekent dat voor u?

•	 Hoe	getuigt	dit	hoofdstuk	dat	we	Jezus Christus	
nodig hebben?

Nodig de cursisten uit om hun getuigenis van de zege-
ningen van de verzoening te geven. Overweeg zelf ook 
uw getuigenis te geven.
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Inleiding
Toen koning Benjamin zijn volk de boodschap van de 
engel over onze gevallen staat en onze noodzaak van 
een Heiland overbracht, viel het biddend op de grond 
en smeekte het om verlossing in en door de verzoe-
ning van Jezus Christus. Nu zijn onderdanen nede-
rig waren gestemd, vervolgde koning Benjamin zijn 
redevoering en leerde hun hoe ze vergeving van hun 
zonde konden krijgen en behouden, en voortdurend 
als ‘kinderen van Christus’ konden leven (Mosiah 5:7). 
De rede van koning Benjamin biedt u een uitstekende 
kans om de cursisten duidelijk te maken hoe ze de 
verzoening kunnen toepassen. Evenals de Nephieten 
kunnen wij onze menselijke zwakheid inzien, ons 
bekeren en de naam van Jezus Christus op ons nemen 
door verbonden te sluiten en die na te komen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Het	zoenbloed	van	Christus	toepassen,	brengt	verge-

ving van zonden (zie Mosiah 4:1–8).

•	 Het	zoenbloed	van	Christus	toepassen,	leidt	tot	een	
christelijk leven (zie Mosiah 4:9–30).

•	 Door	geloof	ervaren	wij	een	verandering	van	hart	en	
nemen wij de naam van Jezus Christus op ons (zie 
Mosiah 5).

•	 Een	ziener	is	een	grote	weldoener	voor	zijn	mede-
mensen (zie Mosiah 8:13–18).

Onderwijsideeën
Mosiah 4:1–8. Het zoenbloed van Christus 
toepassen, brengt vergeving van zonden
Vraag een cursist Mosiah 4:1 voor te lezen. Vraag de 
cursisten daarna aan een ervaring te denken die hen 
diep raakte en die ertoe leidde dat ze de kracht van de 
Geest voelden.

•	 Wat	hebt	u	van	deze	ervaring geleerd?

•	 Hoe	is	die	ervaring	van	invloed	op	u geweest?

Vraag een cursist Mosiah 4:2 te lezen. Vraag de cursis-
ten in hun eigen woorden te vertellen wat voor erva-
ring het volk van koning Benjamin had.

•	 Waar	bad	het	volk om?
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Vraag de cursisten Mosiah 4:3 te lezen en na te gaan 
wat er met de Nephieten gebeurde vanwege hun 
gelovige gebed. Vraag de cursisten vervolgens wat ze 
hebben gevonden.

Vraag de cursisten het oorzaak-en-gevolgverband tus-
sen Mosiah 4:2 en Mosiah 4:3 samen te vatten. Laat ze 
tijdens hun bespreking het volgende schema op het 
bord	uitwerken.	Zet	eerst	de	tekstverwijzingen	en	de	
pijl op het bord. Vraag een cursist op te schrijven wat 
het volk deed (in Mosiah 4:2) en de zegeningen die het 
als gevolg daarvan ontving (in Mosiah 4:3). De teksten 
tussen de haakjes hieronder zijn voorbeelden van wat 
de cursisten mogelijk zullen opschrijven.

Mosiah 4:2 Mosiah 4:3

(Als	we	onszelf	in	
onze	zinnelijke	staat	
zien,	bidden	om	
vergeving,	en	geloof	in	
Christus	oefenen …)

→
(De	Geest	des	
Heren	komt,	schenkt	
vreugde,	vergeving	
van	zonden,	en	
gemoedsrust.)

Mosiah 4:9–30. Het zoenbloed van Christus 
toepassen, brengt vergeving van zonden
Deel de klas op in koppels of in groepjes. Laat de 
groepjes Mosiah 4:12–30 doornemen. Vraag ze gedrag 
en eigenschappen te markeren of te noteren die vol-
gens koning Benjamin typerend zijn voor ware volge-
lingen van Jezus Christus.

Vraag de cursisten na verloop van tijd te vertellen wat 
hun bevindingen zijn. Daar deze oefening wel een paar 
minuten zal vergen, dient u het aantal reacties waar u 
op in wilt gaan te beperken.

Om de cursisten het geleerde te helpen toepassen, 
kunt u wellicht een van de volgende vragen stellen als 
er bepaalde gedragingen of eigenschappen worden 
genoemd:

•	 Welk	verschil	kan	dit	gedrag	(of	deze	eigenschap)	
in uw leven maken?

•	 Wanneer	hebt	u	voorbeelden	van	dit	gedrag	(of	deze	
eigenschap) gezien? Hoe is dat van invloed op u of 
iemand anders geweest?
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Moedig de cursisten aan manieren te overwegen 
waarop zij elk gedrag of elke eigenschap kunnen 
ontwikkelen.

Vraag een cursist Mosiah 4:30 te lezen    . Vraag de 
cursisten daarna dit deel van de les samen te vatten 
door de waarschuwing in vers 30 door te nemen.

Mosiah 5. Door geloof ervaren wij een 
verandering van hart en nemen wij de 
naam van Jezus Christus op ons 
Vraag de cursisten mensen die ze kennen te omschrij-
ven die tot het evangelie zijn bekeerd. Hoe heeft het 
evangelie het leven van die persoon veranderd?

Leg uit dat het volk van koning Benjamin een gewel-
dige bekering ervoer. Laat een cursist Mosiah 5:1–2 
voorlezen.

•	 Welke	zegeningen	kreeg	het	volk	van	Benjamin	door	
middel van de Geest des Heren? (Het wist dat Benja-
mins woorden waar waren, het ervoer een verande-
ring van hart, en het was niet meer ‘geneigd […] om 
kwaad te doen’.) 

Lees het volgende citaat van president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), de dertiende president van de 
kerk, voor. Vraag de cursisten of zij er meer inzicht 
door krijgen in wat het betekent om een verandering 
van hart door te maken.

‘Een christelijke levenswandel komt ons niet 
aanwaaien, vaak komen de groei en verandering 
langzaam en haast onmerkbaar. (…)

“… Ware bekering omvat een verandering van 
hart en niet alleen een verandering van gedrag. 
(…) De meeste bekeringen gaan niet gepaard met 
sensationele of dramatische veranderingen, maar is 
veeleer een stapsgewijze, gestage en consequente 
voortgang naar rechtschapenheid’ (‘A Mighty 
Change of Heart’, Ensign, oktober 1989, p. 5).

•	 Waarom	hebben	we	een	verandering	van	hart	en	
niet een verandering van gedrag nodig?

•	 Hoe	hebt	u	gezien	dat	bekering	een	gestaag	en	con-
sequent veranderingsproces is? 

Vat deze machtige verandering samen door een cursist 
Mosiah 5:2–5 te laten lezen.

•	 Wat	zijn	volgens	deze	verzen	de	gevolgen	van	deze	
machtige verandering?

•	 Hoe	bereidt	deze	verandering	ons	voor	op	het	slui-
ten en nakomen van verbonden met God? 

Schrijf voorafgaand aan de les de volgende tekstverwij-
zing en vragen op het bord, een poster of een uit-
reikblad. Vraag de cursisten deze tekst te lezen en de 
antwoorden op de vragen op te schrijven.

Mosiah 5:7–12

•	 Welke	naam	werd	er	aan	het	volk gegeven?

•	 Hoe	nemen	we	deze	naam	op ons?

•	 Waar	behoort	de	naam	te	zijn	geschreven?

•	 Hoe	kan	iemand	de	naam	kwijtraken?

•	 Wat	moeten	we	behalve	de	naam	nog	meer weten?

Als de cursisten hun antwoorden op hebben geschre-
ven, neemt u die klassikaal door.

Vraag de cursisten het citaat van ouderling Dallin H. 
Oaks op p. 149 in het cursistenboek te lezen (staat ook 
op de meegeleverde dvd A ).

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

•	 Wat	kunnen	we	dagelijks	doen	om	de	naam	van	
Christus in ons hart te behouden?

Moedig de cursisten aan zo te leven dat mensen aan 
hun daden en hun gelaatsuitdrukking kunnen zien dat 
zij de naam van Christus op zich hebben genomen en 
zijn zoons en dochters zijn geworden.

Mosiah 8:13–18. Een ziener is een grote 
weldoener voor zijn medemensen
Om de cursisten de historische achtergrond van Mosiah 
8 duidelijk te maken, bespreekt u eerst de gebeurte-
nissen in Omni 1:27–30. Leg uit dat de groep mensen 
die in deze verzen wordt genoemd zich uiteindelijk 
vestigde in het land Lehi-Nephi, ‘hun erfland’, maar dat 
zij onder knechtschap van de Lamanieten kwamen. 
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Leg vervolgens uit dat tachtig jaar later koning Mosiah 
zestien man, onder leiding van een man Ammon 
genaamd,	toestond	vanuit	Zarahemla	te	vertrekken	
en op zoek te gaan naar deze mensen. Het lukte 
Ammon en zijn mannen deze mensen te vinden, die 
werden geleid door een koning, Limhi genaamd. Laat 
de cursisten de resumés van Mosiah 7–8 lezen. Leg uit 
dat Ammon in een gesprek met koning Limhi zegt dat 
koning Mosiah een ziener was.

Legt uit dat we minstens vier keer per jaar — in twee 
algemene conferenties, een ringconferentie en een 
wijkconferentie — onze hand opsteken en beloven dat 
we de president van de kerk zullen steunen als pro-
feet,	ziener	en	openbaarder.	Zet	de	woorden	profeet en 
ziener op het bord. Laat de cursisten Mosiah 8:13–18, 
pp. 151–152 in het cursistenboek, en de lemma’s ‘Pro-
feet’	en	‘Ziener’	in	de	Gids	bij	de	Schriften	lezen	voor	
omschrijvingen van een profeet en een ziener. U kunt 
de cursisten hun bevindingen op laten schrijven.

•	 Wat	is	de	roeping	van	een ziener?

•	 Welke	zegeningen	kunnen	we	zoal	ontvangen	als	
we een ziener volgen?

Leg uit dat ons getuigenis van een ziener versterkt 
wordt als de gebeurtenissen of omstandigheden plaats-
vinden die hun zienerschap aantonen. Laat de cursisten 
Leer en Verbonden 89 opslaan.

•	 Waar	gaat	deze	afdeling over?

•	 Wat	wisten	de	mensen	in	de	tijd	van	Joseph	Smith	
over de schadelijke gevolgen van tabak en alcohol?

•	 Hoe	vergroot	de	hedendaagse	kennis	over	deze	
schadelijke producten ons vertrouwen in Joseph 
Smith als ziener?

Vraag de cursisten de volgende waarschuwing van de 
hedendaagse zieners te overwegen:

‘Neem niet deel aan amusement waarin onze-
delijk of gewelddadig gedrag als aanvaardbaar 
wordt weergegeven’ (Voor de kracht van de jeugd 
[boekje, 2001], p. 17).

U kunt ook andere waarschuwingen van de levende 
profeten noemen.

•	 Welke	raad	van	een	ziener	heeft	uw	geluk vergroot?

Leg uit dat elke ziener een ‘wachter op de toren’ is die 
ons waarschuwt, omdat hij ‘de vijand [heeft] gezien ter-
wijl die nog veraf was’ (zie LV 101:54). We geven blijk 
van ons geloof als we acht slaan op dergelijke waar-
schuwingen. Geef uw getuigenis van de zegeningen 
die voortvloeien uit door een ziener geleid worden.
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Inleiding
Hoewel dit schriftuurblok verschillende interessante 
en leerzame verhalen bevat, staan de belangrijkste 
leerstellingen in het relaas over Abinadi’s bediening. 
De cursisten kunnen al bekend zijn met het verhaal 
van Abinadi’s martelaarsdood, maar u kunt ze meer 
inzicht geven in zijn bediening en boodschap. U kunt 
ze begrip geven van de rol van een profeet, het belang 
van gehoor geven aan de profeten, en de goddelijke 
natuur van Jezus Christus. U kunt ze duidelijk maken 
dat de bereidwilligheid van Abinadi om te sterven 
voor zijn getuigenis van de Heiland voortkwam uit zijn 
bereidwilligheid om ernaar te leven. Aan de hand van 
het voorbeeld van Abinadi kunnen zij toenemen in 
gehoorzaamheid, getrouwheid en moed.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Profeten	roepen	de	goddelozen	tot	bekering	

(zie Mosiah 11–12).

•	 God	zelf	zal	verzoening	doen	en	zijn	volk	verlossen	
(zie Mosiah 13–16).

•	 Soms	lijden	de	rechtschapenen	voor	hun	getuigenis	
van Jezus Christus (zie Mosiah 17).

Onderwijsideeën
Mosiah 9–17. Historisch overzicht
Overweeg de volgende opties om de cursisten een 
historisch overzicht van Mosiah 9–17 te geven:

 1. Geef een cursist ruimschoots vóór deze les een 
kopie van het uitreikblad dat aan het eind van de les 
staat. Vraag haar of hem Mosiah 9–10 te bestuderen 
en aan het begin van de les in drie tot vijf minuten 
het	verhaal	van	Zeniff	te	vertellen.

 2. Als u besluit de presentatie van de cursist over te 
slaan, begint u de les door de cursisten te vragen om 
naar de datum onderaan het resumé van Mosiah 9 
en de datum onderaan het resumé van Mosiah 8 te 
kijken. Leg uit dat de tijd tussen Mosiah 8 en Mosiah 
9 ongeveer tachtig jaar teruggaat. Het verhaal in 
Mosiah 9 begint rond 200 v.C.,	met	Zeniff	die	verslag	
doet van de gebeurtenissen die eerder in Omni 
1:27–30 zijn opgetekend. In Mosiah 9–24 komen 
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de gebeurtenissen gedurende het bewind van drie 
koningen	aan	bod:	Zeniff,	Noach	en	Limhi.	Deze	
kronieken documenteren het succes van het volk als 
het zich tot God wendt. Als het volk verkoos zich 
niet tot God te wenden, kwamen zij in moeilijkhe-
den — in hun dagelijks leven met de Lamanieten en 
in hun innerlijk leven met hoogmoed. 

Mosiah 9–17. Historische overzicht: 
plicht van de profeten
Behandel het volgende citaat uit Trouw aan het geloof. 
Voordat u het voorleest, vraagt u de cursisten te luiste-
ren naar de vier belangrijkste plichten van de profeten.

‘Net als de profeten vanouds getuigen de heden-
daagse profeten van Jezus Christus en zijn evange-
lie.	Zij	maken	Gods	wil	en	ware	karakter	bekend.	
Ze	spreken	zich	krachtig	en	helder	uit	tegen	
zonde en waarschuwen voor de gevolgen van een 
zondig leven. Soms zullen ze zich geïnspireerd 
voelen om over toekomende gebeurtenissen te 
profeteren tot zegen van de heiligen’ (Trouw aan 
het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 129).

•	 Welke	vier	belangrijke	plichten	van	een	profeet	hebt	
u	opgemerkt?	(Zet	de	antwoorden	van	de	cursisten	
op het bord, zoals hierna getoond.)

Plichten van een profeet

	1.	Van	Jezus	Christus	getuigen	en	zijn	evangelie	
verkondigen.

	2.	Gods	wil	en	karakter	bekendmaken.

	3.	Zonden	hekelen	en	wijzen	op	de gevolgen.

	4.	Toekomstige	gebeurtenissen	profeteren.

Deel de klas op in vier groepen. Vraag een groep 
Mosiah 11:20–25 te lezen, de tweede groep Mosiah 
16:5–9, de derde groep Mosiah 16:10–15, en de laatste 
groep Mosiah 17:15–18. Laat daarna elke groep bespre-
ken hoe Abinadi een of meer van de plichten die op 
het bord staan vervulde. Laat daarna iemand uit elke 
groep de toegewezen verzen samenvatten en uitleggen 
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hoe Abinadi een of meer van de plichten die op het 
bord staan vervulde.

Vraag de cursisten gedurende de les aan deze plichten 
te denken en te kijken hoe Abinadi zijn roeping van 
profeet vervulde. 

Mosiah 11–12. Profeten roepen 
de goddelozen tot bekering
Toon een plaat van Abinadi aan het hof van koning 
Noach, zoals plaat 75 in het Evangelieplatenboek (zie 
hierna). Vraag een cursist kort weer te geven wat er op 
de plaat gebeurt.

Eén manier waarop Abinadi zijn plicht van profeet 
vervulde was het volk tot bekering te roepen. Vraag de 
cursisten Abinadi’s woorden bij zijn eerste bezoek (zie 
Mosiah 11:20–25) te vergelijken met zijn woorden bij zijn 
tweede bezoek (zie Mosiah 12:1–8). Er zaten twee jaar 
tussen de twee bezoeken van Abinadi (zie Mosiah 12:1).

•	 Hoe	was	Abinadi’s	boodschap	anders	bij	zijn	
tweede bezoek?

•	 Onder	welke	gevolgen	had	het	volk	te	lijden,	zelfs	
als het verkoos zich na zijn tweede bezoek te beke-
ren, omdat het de eerste keer niet naar Abinadi’s 
waarschuwingen geluisterd had? 

Maak de cursisten duidelijk dat het volk, hoewel het 
zich nog steeds van zijn zonden kon bekeren, niet kon 
ontkomen aan de gevolgen van hun eerdere onwil om 
naar de waarschuwingen van een profeet te luisteren. 
Verwoord uw gevoelens dat het nodig is om zich direct 
te bekeren en wat het belang is van het opvolgen van 
de raad van de levende profeten.

Mosiah 13–16. God zelf zal verzoening 
doen en zijn volk verlossen
Abinadi bleef zijn plicht van profeet vervullen door van 
de goddelijke zending van Jezus Christus te getuigen. 
Als onderdeel van zijn getuigenis citeerde hij Jesaja’s 
profetieën over het zoenoffer van de Heiland. Vraag 
de cursisten Mosiah 14 te lezen. (Overweeg onder het 
lezen zacht een lofzang op de achtergrond te laten 
horen. U kunt een lofzang op een cassette afspelen of 
iemand vragen piano te spelen.) Als ze klaar zijn met 
lezen, vraagt u hun hun gevoelens over het gelezene te 
verwoorden.

Als de cursisten hun gevoelens over de Heiland onder 
woorden hebben gebracht, bespreekt u een paar 
belangrijke waarheden uit Mosiah 14 met hen. Leg uit 
dat het hoofdstuk een profetie bevat die al in vervul-
ling is gegaan. Stel daarna de volgende vragen. Laat de 
cursisten hun antwoorden op de vragen opschrijven.

•	 Wat	zegt	de	zinsnede	‘als	een	wortel	uit	dorre	aarde’	
in vers 2 over de geestelijke toestand van de men-
sen ten tijde van Jezus’ sterfelijke bediening? (Velen 
stonden niet open voor zijn boodschap.)

•	 Hoe	behandelden	de	mensen	de	Heiland	volgens	
vers 3? 

•	 Welke	lasten	droeg	de	Heiland	volgens	de	
verzen 4–6? 

•	 Hoe	toonde	Jezus	Christus	volgens	de	verzen 7–9	de	
bereidheid om voor onze zonden te boeten?

Geef een paar cursisten de kans om hun antwoord 
te geven. Moedig alle cursisten aan de woorden van 
Jesaja verder te onderzoeken door Mosiah 14 na de les 
nogmaals te lezen en daar met een familielid of vriend 
over te praten. 

U kunt dit onderdeel van de les besluiten door de cur-
sisten de woorden van de lofzang ‘’k Sta spraak’loos’ te 
laten lezen ( lofzang 129).

•	 Hoe	houdt	deze	lofzang	verband	met	Mosiah	14?

•	 Hoe	vergroot	deze	lofzang	uw	waardering	voor	
de Heiland?

•	 Hoe	voelt	u	zich	nu	u	beseft	dat	de	Heiland	‘van	
omhoog kwam’ om u te redden?
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Vraag een cursist Mosiah 13:33–35 en 15:1 voor 
te lezen.

Wanneer de cursisten deze verzen lezen en bespreken, 
zult u wellicht Abinadi’s gebruik van het woord God 
moeten uitleggen. Als heiligen der laatste dagen het 
woord God gebruiken, bedoelen zij daar doorgaans de 
Vader in de hemel mee. Abinadi gebruikt het woord 
echter in verband met Jezus Christus. Om de cursisten 
dit duidelijk te maken, vraagt u hen de toelichting op 
p. 157 in het cursistenboek te lezen. 

Ter illustratie van de waarde van de leer dat Jezus 
Christus God was en is, stelt u de volgende vragen:

•	 Is	Jezus	Christus	een mythe?

•	 Was	Hij	een	wijze	zedenpreker,	maar	toch	slechts	
een mens?

•	 Is	Hij	letterlijk	de	Zoon	van God?

•	 Hoe	kan	het	antwoord	op	deze	vraag	iemands	leven	
beïnvloeden?

Vraag de cursisten of het hun bekend is of er in de 
wereld pogingen worden gedaan om de status van 
Jezus	Christus	als	de	letterlijke	Zoon	van	God	af	te	
zwakken. 

•	 Waarom	is	het	belangrijk	te	weten	dat	Jezus	Christus	
een God was en is?

Maak de cursisten duidelijk dat ons geloof in Jezus 
Christus en zijn verzoening toeneemt als we zijn 
eeuwige	en	goddelijke	natuur	als	de	Zoon	van	God	
begrijpen.

In Mosiah 15:1–9 getuigt Abinadi van de goddelijke 
natuur en de zending van de Heiland en verkondigt de 
rol	van	Jezus	Christus	als	zowel	de	Vader	als	de Zoon.

Laat een cursist Mosiah 15:1–5 voorlezen. Vraag een 
cursist het citaat van ouderling M. Russell Ballard op 
p. 157 in het cursistenboek voor te lezen.

•	 Hoe	is	Jezus	Christus	zowel	de	Vader	als	de Zoon?

Als u het gevoel hebt dat u dieper op dit onderwerp 
moet ingaan, raadpleegt u de toelichting bij Mosiah 
15:1–7 (p. 157), waarin fragmenten uit een proclamatie 
uit	1916,	getiteld	‘De	Vader	en	de	Zoon:	een	leerstellige	
uiteenzetting door het Eerste Presidium en de Twaalf’, 
zijn opgenomen.

Merk op dat in Mosiah 15:1–8 niet de verschillende 
leden van de Godheid worden besproken. Het is een 
uiteenzetting van de verschillende rollen van Jezus 
Christus	als	de	Vader	en	de Zoon.

In Mosiah 15:10–13, legt Abinadi de vader-kindrelatie 
tussen Jezus Christus en wie het evangelie aanvaarden 
verder uit. Hij spreekt over het ‘nageslacht’ of de zoons 
en dochters van de Heiland. Vraag de cursisten de ver-
zen 10–13 te lezen. Stel daarna de volgende vragen:

•	 Wat	betekent	het	volgens	de	verzen 11–12	om	de	
zoons	en	dochters	van	de	Heiland	te	zijn?	(Zie	ook	
LV 25:1.)

•	 Welke	zegeningen	krijgen	zij	die	het	‘nageslacht’	van	
Christus worden?

Terwijl Abinadi Noach en zijn priesters onderwees, 
beantwoordde hij een vraag die een van de priesters 
hem eerder had gesteld. Vraag de cursisten in Mosiah 
12:20–24 naar die vraag te kijken. Abinadi beant-
woordde de vraag en getuigde daarmee van de god-
delijke natuur van Jezus Christus. Ter bespreking van 
zijn antwoord laat u de ene helft van de klas Mosiah 
15:13–18	lezen	en	de	andere	helft	Mosiah	15:19–25.	Zet	
onderwijl de volgende vragen op het bord:

Wie	zijn	de	boodschappers	die	goede	tijdingen	komen	
brengen?	(Zie	Mosiah	15:13–18.)

Wat	zijn	de	goede	tijdingen?	(Zie	Mosiah	15:19–25.)

Vraag een cursist uit de beide helften van de klas ant-
woord te geven op deze vragen.

Behandel het citaat van ouderling Carlos E. Asay van 
de	Zeventig	op	p. 158	in	het	cursistenboek.

•	 Hoe	kunnen	wij	die	goede	tijdingen	aan	
anderen brengen?

Mosiah 17. Soms lijden de rechtschapenen 
voor hun getuigenis van Jezus Christus
Wijs weer op de plaat van Abinadi voor koning Noach. 
Vraag een cursist te vertellen wat het lot van  Abinadi 
was. Laat een cursist daarna Mosiah 17:1–13, 20 
voorlezen.
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Maak de cursisten duidelijk dat Abinadi’s bereidheid 
om voor de waarheid te sterven het natuurlijke gevolg 
was van zijn gehoorzaamheid aan God. Er wordt echter 
maar van weinig mensen verlangd dat ze sterven voor 
hun getuigenis. Om de cursisten duidelijk te maken dat 
er van ons wordt gevraagd te leven naar de waarheid 
in plaats van te sterven voor de waarheid leest u de 
volgende citaten voor:

President Brigham Young (1801–1877), de tweede 
president van de kerk, heeft gezegd, ‘De meest 
doeltreffende manier om de godsdienst die uit 
de hemel is geopenbaard te vestigen, is die na te 
leven in plaats van ervoor te sterven: ik denk dat 
ik veilig kan zeggen dat er veel heiligen der laatste 
dagen zijn die eerder bereid zijn om voor hun 
godsdienst te sterven dan die getrouw na te leven.’ 
( Discourses of Brigham Young, verz. John A. 
Widtsoe [1954], p. 221.)

President Ezra Taft Benson (1899–1994), de der-
tiende president van de kerk, heeft gezegd:

‘Christus verandert mensen, en veranderde men-
sen kunnen de wereld veranderen.

‘Mensen die zich voor Christus veranderen, laten 
zich door Christus leiden. (…)

‘ Mensen die door Christus worden geleid, zullen 
geheel in Christus opgaan. (…)

‘Hun wil wordt in de wil van de Heer opgenomen. 
(Zie	Johannes	5:30.)

‘Zij	doen	altijd	wat	de	Heer	aangenaam	is.	(Zie	
Johannes 8:29.)

‘Zo’n	mens	wil	niet	alleen	voor	de	Heer	sterven,	
maar, nog belangrijker, hij wil voor Hem leven’ 
(Conference Report, oktober 1985, pp. 5–6; of 
Ensign, november 1985, p. 6).

•	 In	welke	opzichten	leefde	Abinadi	voor	de Heer?

•	 Hoe	werd	Alma	beïnvloed	door	het	leven	en	de	
leringen	van	Abinadi?	(Zie	Mosiah	17:1–4.	Als	u	dit	
onderwerp verder wilt uitdiepen, wilt u misschien 
verwijzen naar het van citaat ouderling Robert D. 
Hales op p. 159 in het cursistenboek.)

•	 Hoe	kunnen	wij	zoal	voor	de	Heer leven?
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Uitreikblad

Historisch overzicht van Mosiah 9–10
Deze presentatie duurt tussen de drie en vijf minu-
ten. Lees om u voor te bereiden op de presentatie 
van de historische context van deze les Mosiah 
9–10 zo vaak als nodig is om vertrouwd te raken 
met het verhaal. Ook kunt u het onderstaande 
schema doornemen, alsmede pp. 153–154 in het 
cursistenboek.

In de les vraagt u de cursisten Mosiah 9–10 op te 
slaan en mee te lezen terwijl u een kort overzicht 
geeft	van	het	verhaal	van	Zeniff.	Op	het	bord	
kunt u het volgende schema zetten, met daarin 
de belangrijkste mensen en plaatsen in het boek 
Mosiah:

Land Lehi-Nephi Land Zarahemla

Koning	Zeniff	(Mosiah	
9–10)	ongeveer	200	v.C.

Koning	Mosiah	I

Koning	Noach	(Mosiah	
11–19)	ongeveer	160	v.C.

Koning	Benjamin

Koning	Limhi	(Mosiah	7–8;	
19–22)	ongeveer	121 v.C.

Koning	Mosiah	II

Zeniff	was	een	Nephiet	die	leiding	gaf	aan	een	
groep andere Nephieten die het land Lehi-Nephi 
wilde veroveren, waar hun voorouders hadden 
gewoond.	Zeniff	en	zijn	groep	verlieten	Zarahemla	
kort nadat koning Mosiah I begon te regeren. Merk 
op dat het verhaal tussen Mosiah 8 en Mosiah 9 

ongeveer tachtig jaar terug in de tijd gaat. Het ver-
haal in Mosiah 9 begint rond 200 v.C.,	met	Zeniff	die	
de gebeurtenissen die eerder in Omni 1:27–30 zijn 
behandeld, vertelt. Vertel kort in uw eigen woor-
den	de	hoogtepunten	uit	Zeniffs	verhaal	in	Mosiah	
9–10. U kunt daarin opnemen:

	1.	De	afloop	van	Zeniffs	eerste	reis	(Mosiah	9:1–5;	
Omni 1:27–30).

 2. De gevolgen wanneer iemand overbegerig is. 
Overbegerigheid leidt bijvoorbeeld tot ver-
keerde keuzes, zoals ‘traag [zijn] om […] God te 
gedenken’ (Mosiah 9:3) en blindheid voor de 
‘geslepenheid en listigheid van koning Laman’ 
(Mosiah 9:10).

	3.	De	goede	invloed	die	Zeniff	op	zijn	volk	had.	Hij	
moedigde het volk bijvoorbeeld aan om (a) de 
stad te herbouwen (zie Mosiah 9:8); (b) kuddes 
te fokken en gewassen te telen (zie Mosiah 10:2, 
4); (c) kleding te vervaardigen (zie Mosiah 10:5); 
en (d) zichzelf te verdedigen ‘in de kracht des 
Heren’ (zie Mosiah 9:17).

Zeniffs	bewind	laat	zien	hoe	hij	zijn	hele	leven	
heeft gearbeid om het land Lehi-Nephi in handen 
te	krijgen	en	daar	in	vrede	te	leven.	Zijn	overbe-
gerigheid leidde tot een paar twijfelachtige daden, 
maar hij slaagde er uiteindelijk in om een onafhan-
kelijke Nephitische kolonie onder de Lamanieten te 
vestigen.
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Inleiding
Toen Alma dankzij de prediking van Abinadi was 
bekeerd, begon hij te prediken tot de mensen die 
bereid waren te luisteren. Hij en zijn nieuwe volge-
lingen ontsnapten naar een plek Mormon genaamd, 
waar zij de verordening van de doop ondergingen en 
één	in	geloof	werden.	Zij	vestigden	zich	vreedzaam	
in een land dat zij Helam noemden, maar zij werden 
gevangengenomen door Amulon, een voormalige 
priester van koning Noach die zich bij de Lamanieten 
had aangesloten. Vlak daarvoor waren de mensen die 
in het land Lehi-Nephi waren achtergebleven en die nu 
werden geleid door Limhi, de rechtvaardige zoon van 
koning Noach, ook door de Lamanieten gevangenge-
nomen. Beide groepen kwamen erachter dat ‘niemand 
[hen kon] bevrijden dan de Heer, hun God’ (Mosiah 
23:23). Door deze verhalen te bespreken, zullen u en 
uw cursisten meer waardering krijgen voor de macht 
van de Heer om ons te bevrijden van welke slavernij 
we ook ervaren. U kunt de cursisten aanmoedigen 
om verbonden te sluiten en na te komen, nederig 
te zijn, zich te bekeren, te bidden en op de Heer te 
vertrouwen. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 We	ontvangen	de	Geest	des	Heren	en	de	belofte	van	

het eeuwige leven door onze doopverbonden (zie 
Mosiah 18:1–16).

•	 In	oprechtheid	wandelen	houdt	in	dat	we	God	
gehoorzamen en anderen dienen (zie Mosiah 
18:17–30).

•	 God	is	barmhartig	en	bij	machte	om	ons	uit	slavernij	
te bevrijden (zie Mosiah 19–24).

•	 God	beproeft	ons	geduld	en	geloof	(zie	Mosiah	
23–24).

Onderwijsideeën
Mosiah 18:1–16. We ontvangen de Geest 
des Heren en de belofte van het eeuwige 
leven door onze doopverbonden 
Begin door de cursisten te vragen zich voor te stellen 
dat een vriendin heeft besloten om zich te laten dopen 
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en	bevestigen.	Ze	vraagt	wat	ze	kan	doen	om	zich	
geestelijk voor te bereiden.

•	 Wat	zou	uw	advies zijn?

Vraag de cursisten Mosiah 18:1–7 te lezen en te zoeken 
naar bewijzen dat de mensen voorbereid waren op 
de doop.

•	 Welke	bewijzen	hebt	u gevonden?

Vraag een cursist Leer en Verbonden 20:37 voor te 
lezen. Voordat hij of zij begint te lezen vraagt u de 
cursisten of zij willen letten op meer gedragingen en 
daden die erop wijzen dat iemand klaar is om doop-
verbonden te sluiten en na te komen. 

•	 Hoe	kunnen	de	besproken	gedragingen	en	daden	
ons ertoe brengen alle evangelieverbonden te sluiten 
en na te komen? 

Lees Mosiah 18:8–10 voor. Vraag uw cursisten van tevo-
ren of ze willen meelezen en willen letten op elemen-
ten van de doopverbonden.

•	 Wat	is	ons	deel	van	de	doopverbonden	die	in	deze	
verzen worden besproken?

•	 Wat	belooft	de	Heer	als	we	ons	aan	onze	
doopverbonden houden?

Deel de klas op in koppels en laat ze Mosiah 18:11–16 
lezen. Vraag ze de verlangens van het volk van Alma 
voordat het zich liet dopen te markeren en te bespre-
ken. Vraag ze ook nota te nemen van de gevoelens 
van het volk nadat het zich had laten dopen en van de 
zegeningen die het volk ontving. 

•	 Wat	was	Alma’s	verlangen	toen	hij	zich	voorbereidde	
op	het	werk	van	de	Heer?	(Zie	Mosiah	18:12.)

•	 Waarom	hebben	we	de	Geest	nodig	om	met	‘een	
heilig hart’ te kunnen dienen?

•	 Na	hun	doop	werden	Alma	en	zijn	volk	‘vervuld	met	
de Geest’ (Mosiah 18:14) en ‘vervuld met de genade 
Gods’ (Mosiah 18:16). Waarom is het voor alle leden 
van de kerk belangrijk dat ze deze zegeningen ont-
vangen? Wanneer hebt u die zegeningen ontvangen?

Getuig van de beloften en zegeningen die we ontvan-
gen door onze doopverbonden te eren en de leiding 
van de Heilige Geest te volgen.
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Mosiah 18:17–30. In oprechtheid 
wandelen houdt in dat we God 
gehoorzamen en anderen dienen
Schrijf Zij wandelden in oprechtheid voor het aange-
zicht van God op het bord.

•	 Wat	betekent	deze	zinsnede	voor u?

Laat de cursisten individueel of in koppels in Mosiah 
18:17–30 zoeken naar de raad van Alma die het volk 
ertoe bracht om ‘in oprechtheid voor het aangezicht 
van God’ te wandelen. Geef de cursisten in overwe-
ging de beginselen die ze vinden op te schrijven. Vraag 
de cursisten na verloop van tijd te vertellen wat hun 
bevindingen zijn. Nadat de cursisten hebben geant-
woord, kunt u vragen welke zegeningen zij kunnen 
opnoemen — uit het schriftuurblok of uit hun eigen 
ervaring — die voortvloeien uit gehoorzaamheid aan 
die raad. 

Moedig de cursisten aan Alma’s raad op te volgen en 
elke dag ‘in oprechtheid’ te wandelen door God te 
gehoorzamen en anderen te dienen.

Mosiah 19–24. God is barmhartig en bij 
machte om ons uit slavernij te bevrijden
In het cursistenboek staat een schema waarin de erva-
ringen van het volk van Limhi met die van het volk van 
Alma worden vergeleken (zie pp. 164–165). U kunt de 
cursisten aanraden dit schema te raadplegen terwijl zij 
Mosiah 19–24 bespreken.

Laat de cursisten de kaart, getiteld ‘Belangrijke reizen 
in het Boek Mosiah’ op p. 150 in het cursistenboek 
doornemen. Lokaliseer aan de hand van deze kaart de 
steden	en	volken	genoemd	in	Mosiah	19–24.	Zorg	dat	
de cursisten begrijpen dat Limhi en zijn volgelingen in 
het land Lehi-Nephi waren, en Alma en zijn volgelin-
gen in het land Helam.

Leg uit dat de cursisten Mormons relaas zullen bespre-
ken, waarin de Heer het volk van Limhi en het volk 
van Alma uit Lamanitische slavernij bevrijdde. Vraag 
de cursisten Mosiah 21:5 op te slaan en laat een cursist 
dat vers voorlezen. Leg nadruk op de uitspraak van 
Mormon dat ‘er geen enkele wijze [was] waarop [de 
Nephieten] zich uit [Lamanitische] handen konden 
bevrijden.’

Schrijf Mosiah 21:13–19; 24:9–16 op het bord. Vraag 
de cursisten deze verzen te lezen en op te zoeken wat 
beide groepen deden om Gods genade en bevrijding 
te ontvangen. Vraag de cursisten op basis van die han-
delingen een lijstje te maken met beginselen die zij tot 
leidraad kunnen nemen als zij zich in moeilijke situa-
ties bevinden. Vraag de cursisten de gevonden beginse-
len op te schrijven. (Noot:President Boyd K. Packer van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft een beginsel 
omschreven als ‘een blijvende waarheid, een wet, een 
regel aan de hand waarvan je beslissingen kunt nemen’ 
[Conference Report, april 1996, p. 22; of Ensign, mei 
1996, p. 17]. U kunt deze definitie gebruiken om de 
cursisten duidelijk te maken wat voor beginselen ze 
op hun lijstje dienen te zetten. 

Het volgende schema geeft aan hoe u deze oefening in 
goede banen kunt leiden. U kunt dat schema eventu-
eel op het bord zetten en de cursisten in overweging 
geven het als voorbeeld te gebruiken om hun eigen 
schema op schrift te zetten. Noteer de eerste handeling 
en het eerste beginsel (voor Mosiah 21:13–14) om de 
cursisten een idee te geven hoe ze het schema moe-
ten opstellen. Moedig de cursisten daarna aan zoveel 
mogelijk handelingen te vinden en bij elke handeling 
een beginsel te vermelden.

Mosiah 21:13–19; 24:9–16

Handelingen	van	de	
Nephieten

Beginsel

Zij	verootmoedigden	
zichzelf	en	riepen	God	
krachtig	aan	(zie	Mosiah	
21:13–14).

God	verhoort	de	gebeden	
van	hen	die	Hem	nederig	
in	gebed	aanroepen.

Ze	waren	geduldig	(zie	
Mosiah	24:16).

Anderen	handelingen	die	
de	cursisten	vinden

Geef de cursisten voldoende tijd om te lezen en na te 
denken, en vraag ze vervolgens welke handelingen en 
beginselen ze hebben genoteerd. Geef ze de tijd om 
te vertellen wanneer zij die beginselen hebben toege-
past en hoe de Heer hen gezegend heeft. Getuig tot 
slot dat we onszelf niet uit geestelijke slavernij kunnen 
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bevrijden en dat we daarvoor de oneindige barmhartig-
heid en verlossende liefde van God nodig hebben.

Mosiah 23–24. God beproeft 
ons geduld en geloof
Herinner de cursisten eraan dat het volk van Alma en 
het volk van Limhi eens onderdanen van koning Noach 
waren geweest. Laat de cursisten de waarschuwing 
van Abinadi in Mosiah 11:23–25 lezen. Toen de men-
sen deze waarschuwing naast zich neerlegden, kwam 
Abinadi terug. Laat de cursisten zijn woorden in Mosiah 
12:1, 5 lezen. Het volk van Alma bekeerde zich later, 
maar ze kregen desondanks te maken met de gevolgen 
van hun eerdere weigering om zich te bekeren.

Lees Mosiah 23:21–24 en 24:10–16 klassikaal, of laat de 
cursisten deze teksten voor zich lezen. Als de cursisten 
de teksten hebben gelezen, laat u ze de volgende vra-
gen beantwoorden. Vraag ze zinsneden uit de gelezen 
passages te lichten en in hun eigen woorden te vertel-
len wat die zinsneden voor hen betekenen. 

•	 Welke	lasten	hebben	mensen	tegenwoordig	te	dra-
gen? Waarom zouden onze lasten gemakkelijker te 
dragen zijn als we ons welgemoed aan de wil van de 
Heer onderwerpen? 

•	 Op	welke	manieren	ziet	de	Heer	om	‘naar	[zijn]	volk	
in hun ellende’? (Mosiah 24:14).

Vraag de cursisten wanneer de Heer naar hen heeft 
omgezien in hun ellende. Vraag of er cursisten zijn die 
iets over hun ervaringen willen vertellen.

Lees het volgende citaat voor van ouderling Jeffrey R. 
Holland, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘We krijgen in dit leven allemaal met problemen 
te maken. Maar de ziel die tot Christus komt, die 
zijn stem kent, die ernaar streeft om te doen wat 
Hij heeft gedaan, vindt de kracht, zoals de lofzang 
zegt, ‘die de [zijne] te boven gaat.’ [‘U wil ik vol-
gen, Heer’, lofzang 153.] (…)

‘Broeder en zusters, hoezeer u ook overmand 
wordt door verdriet, geef alstublieft niet op en 
geef u zeker niet over aan angstgevoelens. (…)

‘Als u eenzaam bent, weet dan dat u troost kunt 
vinden. Als u ontmoedigd bent, weet dan dat u 
hoop kunt vinden. Als u arm van geest bent, weet 
dan dat u gesterkt kunt worden. Als u voelt dat u 
beschadigd bent, weet dan dat u genezing kunt 
vinden’ (Liahona, mei 2006, p. 71).

•	 Hoe	kunt	u	geduldig	zijn	in	moeilijke tijden?

•	 Wanneer	hebt	u	de	versterkende	hand	van	God	in	
uw leven gezien?

Moedig de cursisten aan om op de macht, troost en 
genezingskracht van onze Vader in de hemel en Jezus 
Christus te vertrouwen.



85

Mosiah 25–29

Inleiding
Tijdens deze periode in de geschiedenis van het Boek 
van Mormon werd de profeet Alma geconfronteerd met 
grote problemen in de kerk. Velen van het opkomende 
geslacht waren niet tot het evangelie bekeerd en wil-
den de woorden van de profeten niet geloven. Alma de 
jonge en de vier zoons van koning Mosiah bevonden 
zich onder de ongelovigen en zij gingen rond om de 
kerk van God te vernietigen. Dankzij vurig gebed ont-
ving Alma openbaring van de Heer over hoe hij moest 
omgaan met de mensen die zich van de kerk hadden 
afgescheiden. In deze les kunt u de cursisten duidelijk 
maken welke verandering bekering tot stand brengt. 
De cursisten zullen inzien dat mensen die zich hebben 
bekeerd hun leven lang getrouw dienen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	kerkelijke	discipline	kan	zondaars	helpen	bij	hun	

bekering, zodat zij weer als volwaardig lid erkend 
worden (zie Mosiah 26).

•	 Door	de	verzoening	kunnen	we	wedergeboren	wor-
den (zie Mosiah 27).

•	 Bekering	vergroot	ons	verlangen	om	het	evangelie	
uit te dragen (zie Mosiah 27:32–37; 28:1–8).

•	 Burgers	hebben	de	plicht	om	rechtvaardige	wetten	
en leiders te handhaven (zie Mosiah 29).

Onderwijsideeën
Mosiah 26:1–4. Het opkomende geslacht
Leg uit dat de geloofsovertuiging van het volk dat de 
redevoering van koning Benjamin hoorde niet gedeeld 
werd door veel van hun kinderen. Laat de cursisten 
Mosiah 5:1–5 en Mosiah 26:1–4 lezen, en de gevoelens 
van het volk in de tijd van koning Benjamin vergelij-
ken met de gevoelens van velen van het opkomend 
geslacht die in de tijd van Mosiah, de zoon van koning 
Benjamin, leefden.

•	 Waarom	verhardden	velen	in	het	opkomend	geslacht	
volgens Mosiah 26:3 hun hart?

•	 Hoe	kunt	u	de	volgende	generatie	een	getuige-
nis van het evangelie zoals u dat hebt helpen 
ontwikkelen? 
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Mosiah 26. De kerkelijke discipline kan 
zondaars helpen bij hun bekering, zodat zij 
weer als volwaardig lid erkend worden
Deze les gaat over kerkelijke disciplinaire raden, een 
onderwerp dat tot lastige vragen kan leiden. Let erop 
dat u de bespreking binnen de grenzen houdt die in 
dit boek en in het cursistenboek zijn aangegeven. U 
kunt de cursist doorverwijzen naar de korte passage, 
‘Kerkelijke disciplinaire raden’ op pp. 37–38 in Trouw 
aan het geloof: evangeliewijzer. Als cursisten vragen 
hebben die buiten het bestek van dit goedgekeurde 
materiaal vallen, legt u beleefd uit dat dit een heilig en 
gevoelig onderwerp is, waarvoor deze klas niet de plek 
is om diepgaand te bespreken. Geef hen in overweging 
om met hun priesterschapsleider te praten.

Zet	het	volgende	op	het bord:

Bedreven	zonde	
—	vers 6

berecht	—	de	verzen 12,	
29

terechtgewezen	
—	vers 6

bekeerden	—	vers 35

getuigen	tegen	hen	
—	vers 9

onder	het	volk	gerekend	
—	vers 35

op	allerlei	ongerechtighe-
den	betrapt	—	vers 11

niet	onder	het	volk	gere-
kend	—	vers 36

Vraag de cursisten de woorden op het bord in Mosiah 
26 te lokaliseren. Vraag de cursisten waar dit hoofd-
stuk	over	gaat.	Zie	erop	toe	dat	ze	begrijpen	dat	Alma	
kerkelijk gezag had en dat Mosiah, als koning, rege-
ringsgezag had. Koning Mosiah legde uit dat hij zou 
optreden tegen misdaden in het land, maar dat Alma 
moest optreden tegen ernstige overtredingen onder de 
leden van de kerk.

Schrijf kerkelijke discipline op het bord.

•	 Wat	houdt	het	woord	discipline in?

Lees het volgende citaat van ouderling Theodore M. 
Burton (1907–1989) voor, die werkzaam is geweest als 
lid	van	de	Zeventig:
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‘Het doet mij verdriet als ik hoor hoe sommige 
leden en soms zelfs onze plaatselijke leiders 
omgaan met mensen die vanwege overtredingen 
discipline krijgen opgelegd. Ik besef dat er een 
tendens is om het woord discipline gelijk te stellen 
aan straffen, maar er is een verschil tussen beide 
woorden. In het Engels (…) komen de woorden 
discipline en discipel van dezelfde oorsprong. 
Een discipel is een leerling, iemand die onderwijs 
krijgt. We moeten er ten aanzien van overtreders 
aan denken dat zij meer dan wat ook onderwijs 
nodig hebben’ (Conference Report, oktober 1985, 
pp. 81–82; of Ensign, november 1985, p. 65).

•	 Wat	is	volgens	ouderling	Burton	het	doel	van	kerke-
lijke discipline?

Vraag een cursist Mosiah 26:6, 9–13 voor te lezen.

•	 Waarom	was	‘de	geest	van	Alma	[…]	verontrust’?

•	 Hoe	leerde	Alma	hoe	hij	mensen	moest	berechten?

Vraag een cursist Mosiah 26:28–32 voor te lezen.

•	 Welke	twee	gevallen	van	belijden	en	vergeven	
noemt de Heer in vers 29?

•	 Wat	leren	we	uit	deze	verzen	over	welke	doelen	de	
Heer voor ogen heeft met kerkelijke discipline?

•	 Welke	zegeningen	krijgen	zij	die	zich	
volledig bekeren?

•	 Hoe	kunnen	wij	de	kerkelijke	discipline	als	een	daad	
van liefde zien?

Wijs erop dat de Heer in vers 32 uitlegt dat wie zich 
niet bekeren niet onder de leden van de kerk worden 
gerekend. Dat betekent echter niet dat de leiders en 
leden van de kerk moeten ophouden met hen te die-
nen en lief te hebben.

Om de cursisten meer inzicht te geven in de kerkelijke 
discipline kunt u ze vragen het citaat van ouderling 
Theodore M. Burton op p. 171 in het cursistenboek 
te lezen.

Getuig dat de Heiland bereid is om ons, als we ons 
bekeren, te vergeven, en dat we waardig moeten zijn 

om de zegeningen van het lidmaatschap in zijn kerk 
te genieten.

Mosiah 27. Door de verzoening kunnen 
we wedergeboren worden
Dit onderwijsidee laat zien hoe ons geloof in Jezus 
Christus de genezende kracht van de verzoening in ons 
leven activeert. Het concentreert zich op de veran-
dering van hart die Alma de jonge en de zoons van 
Mosiah doormaakten. Het concentreert zich niet op 
alle gebeurtenissen en ervaringen die tot hun bekering 
leidden. Als sommige cursisten onbekend zijn met die 
aspecten van het verhaal kunt u aan andere cursist 
vragen om die in het kort te vertellen.

Teken een hartje (♥) op het bord. Schrijf het woord 
verandering in het midden van het hart. Vraag de cur-
sisten wat het betekent om een verandering van hart 
te hebben.

Laat de cursisten Mosiah 27:8–10, 32–37 lezen. Vraag 
ze het gedrag van Alma de jonge en de vier zoons 
van Mosiah vóór en na hun verandering van hart met 
elkaar te vergelijken.

•	 In	welke	opzichten	waren	deze	vijf	mannen	
veranderd?

•	 Welk	bewijs	vinden	we	in	de	verzen 32–37	dat	hun	
verandering oprecht en blijvend was?

Lees Mosiah 27:24–29 met de cursisten.

•	 Welke	woorden	in	deze	verzen	omschrijven	
‘wedergeboren’ worden?

•	 Hoe	verandert	de	naleving	van	het	evangelie	
ons karakter?

•	 Hoe	gaf	Alma	aan	dat	bekering	niet	eenvoudig is?

Hoewel de verandering die Alma en de zoons van 
Mosiah doormaakten snel ging, maakt u de cursisten 
duidelijk dat het proces dat tot de wedergeboorte leidt 
voor de meesten van ons niet plotsklaps plaatsvindt.

Vraag een cursist Alma 5:46 voor te lezen.

•	 Wat	maakte	volgens	Alma	nog	meer	deel	uit	van	
zijn bekering?

Lees met de cursisten de uitleg van president Ezra Taft 
Benson op p. 171 in het cursistenboek.
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•	 Wat	heeft	president	Benson	over	het	
bekeringsproces gezegd?

Maak de cursisten duidelijk dat de verandering van 
iemand die wordt wedergeboren het directe gevolg is 
van het toepassen van de verzoening van Jezus Christus. 
Laat de cursisten hun gevoelens onder woorden bren-
gen over een verandering van hart doormaken.

Mosiah 27:32–37; 28:1–8. Bekering vergroot 
ons verlangen om het evangelie uit te dragen
Vraag de cursisten te denken aan een keer waarin ze 
iemand over een mooi plekje, goed nieuws of een 
geweldige ervaring wilden vertellen.

•	 Waarom	willen	we	anderen	graag	over	goede	dingen	
vertellen?

Zet	het	volgende	schema	op	het	bord.	Laat	de	cursisten	
het schema overnemen op een blaadje en het individu-
eel of in koppels afmaken.

•	 Hoe	komen	deze	ervaringen overeen?

Schrijf LV 88:81 onder het schema op het bord. Laat 
een cursist dat vers voorlezen.

•	 In	Mosiah	28:3–4	lezen	we	de	motieven	die	de	
zoons van Mosiah hadden om op zending te gaan. 
Hoe kunnen die motieven ons helpen om het gebod 
in Leer en Verbonden 88:81 na te leven?

•	 Wat	voor	verschil	maakt	het	om	met	deze	motieven	
te dienen?

Moedig de cursisten aan om aan manieren te denken 
waarop we het evangelie kunnen uitdragen.

Mosiah 29. Burgers hebben de plicht om 
rechtvaardige wetten en leiders te handhaven
Deel de klas op in drie groepjes. Alle groepjes bestude-
ren Mosiah 29:1–36, maar elk groepje zal zich op een 

Wat	was	de	ervaring? Wie	had	die	ervaring? Waarnaar	verlangden	zij	na	de	
ervaring?

1 Nephi	8:2–12

Enos	1:1–9,	19

Mosiah	28:1–4

ander aspect concentreren. Vraag het eerste groepje 
op zoek te gaan naar informatie over rechtvaardige 
koningen, het tweede groepje naar informatie over 
onrechtvaardige koningen, en het laatste groepje naar 
informatie over rechters. Als de groepjes genoeg tijd 
hebben gehad, vraagt u een cursist uit elk groepje 
verslag te doen aan de hele klas. U kunt hun medede-
lingen beknopt weergeven op het bord, bijvoorbeeld 
zoals hieronder weergegeven:

Drie soorten regeerders

Rechtvaardige	
koningen

Onrechtvaardige	
koningen

Rechters

(Cursist	
antwoordt)

(Cursist	
antwoordt)

(Cursist	
antwoordt)

Vat deze oefening samen door de volgende vragen te 
stellen:

•	 Wat	kan	men	verwachten	van	
rechtvaardige koningen?

•	 Wat	gebeurt	er	met	een	volk	als	er	een	onrechtvaar-
dige koning aan de macht is?

•	 Welke	regels	die	verband	hielden	met	de	regering	
van rechters beschermden de rechten van het volk?

Laat een cursist Mosiah 29:27 voorlezen.

•	 Wanneer	kan	een	regeringsvorm	op	basis	van	de	
stem van het volk mislukken?

•	 Wat	is	volgens	dit	vers	het	uiteindelijke	resultaat	van	
die mislukking?

Leg uit dat bij de regeringsvorm beschreven in Mosiah 
29 de verantwoordelijkheid om goede wetten en 
rechtvaardige leiders te kiezen bij het volk ligt (zie LV 
98:10). U kunt verwijzen naar de citaten van ouderling 
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Neal A. Maxwell en president Boyd K. Packer op p. 174 
in het cursistenboek. Het citaat van ouderling Maxwell 
staat ook op de meegeleverde dvd. A .

Sluit de les af met het voorlezen van Spreuken 29:2.

Geef getuigenis van deze waarheid en overweeg er 
voorbeelden van te geven die u gezien of gehoord 
hebt. Moedig de cursisten aan constructief deel te 
nemen aan de politiek.
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Inleiding
In Alma 1 wordt ingegaan op het verschil tussen pries-
terschap en priesterlist. Na dit schriftuurblok te hebben 
bestudeerd, zijn de cursisten in staat de kenmerken van 
priesterlist zowel in de tijd van Alma als in hun eigen 
tijd te onderkennen. Bovendien behoren de cursis-
ten te begrijpen dat priesterlist in schril contrast staat 
met het priesterschap van God. In Alma 2–3 lezen de 
cursisten de negatieve gevolgen van priesterlist in het 
verhaal van Amlici die de Nephitische regering omver 
wil werpen en koning wil worden. Het verhaal laat ook 
zien dat mensen die rechtvaardig omgaan met beproe-
vingen kracht van God ontvangen. Alma’s reactie op 
beproevingen kan ons tot voorbeeld strekken. U kunt 
de cursisten duidelijk maken dat zij, evenals Alma, 
kracht van God kunnen ontvangen door om bijstand 
te bidden, geloof te oefenen, en aan hun problemen 
te werken. Alma 4 legt nadruk op de kracht van een 
onvervalst getuigenis.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Heiligen	der	laatste	dagen	moeten	priesterlist	mijden	

(zie Alma 1).

•	 God	zal	ons	sterken	als	we	goddeloosheid	weerstaan	
(zie Alma 2).

•	 Hoogmoed	wordt	bestreden	met	een	onvervalst	
getuigenis (zie Alma 4).

Onderwijsideeën
Alma 1. Heiligen der laatste dagen 
moeten priesterlist mijden
Zet	vóór	de	les	het	volgende	overzicht	en	de	bijbeho-
rende vragen op het bord:

Priesterlist Priesterschap

Alma	1:2–6 Alma	1:26–27

Alma	1:16 Alma	13:6,	10–12

2 Nephi	26:29 Jakob	1:18–19

What	is	priesterlist? Hoe	gedroegen	de	pries-
ters	van	God	zich?

Hoofdstuk 23
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Deze oefening biedt de cursisten de kans om pries-
terlist en priesterschap met elkaar te vergelijken. Deel 
de klas op in twee groepjes. Laat het eerste groepje 
de teksten over priesterlist lezen, analyseren en 
bespreken, en laat het tweede groepje de teksten over 
priesterschap lezen, analyseren en bespreken. Vraag 
het eerste groepje op zoek te gaan naar een definitie 
van de term priesterlist en de elementen van priesterlist 
vast te stellen. Vraag het tweede groepje de motieven 
en gedragingen van priesterschapsdragers die de Heer 
eren vast te stellen. Als de cursisten genoeg tijd heb-
ben gehad om de toegewezen teksten te analyseren, 
vraagt u iemand uit elk groepje hun bevindingen mee 
te delen.

Als het eerste groepje verslag over priesterlist heeft 
gedaan, stelt u de volgende vragen:

•	 Waarom	denkt	u	dat	Nehors	leringen	zo	popu-
lair	werden?	(Zie	Alma	1:3–4;	zie	ook	Helaman	
13:27–28.)

•	 Hoe	kunnen	evangelieleerkrachten	beïnvloed	wor-
den als hun succes gebaseerd is op hun populariteit? 
Hoe kan dit van invloed zijn op hun leerstellige 
onderwijs?

Als het tweede groepje verslag over priesterschap heeft 
gedaan, stelt u de volgende vragen:

•	 Hoe	beschouwden	de	priesters	de	mensen	die	zij	
onderwezen volgens Alma 1:26? Waarom is deze 
houding belangrijk voor leerkrachten?

•	 Wat	zijn	de	overeenkomsten	tussen	de	rechtvaardige	
priesters in Alma 1:25–27 en de kerkleiders en zen-
delingen van nu?

Stel de volgende vragen om de cursisten inzicht te 
geven in hedendaagse priesterlisten en de gevolgen 
van het toestaan van priesterlisten:

•	 Wat	is	volgens	Alma	1:12	het	resultaat	als	priesterlis-
ten worden toegestaan?

Priesterlist is niet beperkt tot de wereld, maar kan ook 
de kerk binnensluipen. U kunt de cursisten vragen 
de citaten van ouderling Dallin H. Oaks en ouderling 
David A. Bednar op p. 177 in het cursistenboek te 
lezen. Deze citaten maken duidelijk hoe belangrijk het 
is om priesterlist in onze kerkroepingen te mijden. Het 
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citaat van ouderling Oaks staat ook op de meegele-
verde dvd. A .

•	 Hoe	kunnen	we	priesterlist	vermijden	in	onze	roe-
ping als leerkracht of leider?

Alma 2. God zal ons sterken als we 
goddeloosheid weerstaan.
Vraag de cursisten wanneer zij goddeloosheid heb-
ben weerstaan, hetzij privé of in het openbaar. Vraag 
ze daarna de volgende vragen te overwegen. U kunt 
ze misschien vragen de vragen voor zichzelf te beant-
woorden in plaats van in de groep.

•	 Wat	motiveerde	u	om	voor	waarheid	en	deugd	
te staan?

•	 Wat	gaf	u	de	kracht	om	dat	te doen?

Leg uit dat Alma 2 een verslag is over de profeet Alma 
en andere rechtschapen mannen en vrouwen die 
goddeloosheid weerstonden, zelfs in die mate dat ze 
bereid waren hun leven ervoor te geven. Vraag de 
cursisten op zoek te gaan naar de motieven van die 
mannen en vrouwen, alsmede naar hoe zij de kracht 
kregen in momenten van grote beproevingen.

Vraag de cursisten Alma 2:1–7 te lezen.

•	 Wie	was	Amlici	en	op	welke	twee	dingen	zinde	hij?	
(Zie	Alma	2:2,	4.	Hij	wilde	koning	worden	en	hij	
wilde de kerk vernietigen.)

•	 Hoe	voorkwamen	de	Nephieten	dat	Amlici	
koning werd?

Behandel het volgende citaat van de profeet Joseph 
Smith over de plicht van heiligen der laatste dagen om 
een invloed ten goede te zijn in hun woonomgeving:

‘Het is onze plicht om alles wat gezond en goed is 
geliefd te maken, en alles wat ongezond en slecht 
is ongeliefd te maken’ (History of the Church, deel 
5, p. 286).

•	 Op	welke	manieren	kunnen	we	‘alles	wat	gezond	en	
goed is geliefd […] maken’?

Vat de inhoud van Alma 2:8–14 samen door uit te leg-
gen dat Amlici zijn volgelingen bijeenbracht, hen zover 

kreeg dat zij hem tot koning maakten, en ten strijde 
trok tegen de Nephieten om zijn persoonlijke verlan-
gens te verwezenlijken.

•	 Hoeveel	mensen	vonden	de	dood	als	gevolg	van	
Amlici’s	verlangen	naar	het	koningschap?	(Zie	Alma	
2:19.) Hoe verhoudt dit zich tot de waarschuwing 
van koning Mosiah in Mosiah 29:17, 21?

Laat de cursisten in Alma 2:15–18, 28–31 vluchtig naar 
de woorden kracht of versterkt  zoeken.

•	 Waarom	verstrekte	de	Heer	de	Nephieten	volgens	
Alma 2:28?

•	 Waarom	denkt	u	dat	onze	hemelse	Vader	ons	soms	
versterkt tegen goddeloosheid in plaats van de 
invloed uit ons leven weg te nemen?

Laat een cursist Alma 2:29–31 voorlezen. Vraag de cur-
sisten aan te geven hoe we Alma’s handelingen in deze 
verzen tot voorbeeld kunnen nemen als goddeloosheid 
zich aan ons opdringt.

Getuig dat de Heer ons zal sterken tegen tegenwerking 
wanneer we pal staan voor waarheid en gerechtigheid.

Alma 3. Soms scheiden mensen 
zich van de rechtvaardigen af door 
hun uiterlijk te veranderen
Leg uit dat de Amlicieten hun uiterlijk veranderden om 
zich met de Lamanieten te vereenzelvigen. Laat een 
cursist Alma 3:4–5 lezen.

•	 Wat	veranderden	de	Amlicieten	aan	hun	uiterlijk?

•	 Waarom	denkt	u	dat	ze	zich	wilden	onderscheiden	
van de Nephieten?

•	 Wat	doen	mensen	tegenwoordig	met	hun	uiterlijk	
om zich te onderscheiden van de rechtschapenen?

Als u tatoeages in de bespreking wilt brengen (of als 
de cursisten dat doen) laat u een plaat van een tempel 
zien. Laat zo mogelijk de tempel zien die het dichtst in 
de buurt is.

•	 Hoe	zou	u	zich	voelen	als	u	graffiti	op	het	huis	des	
Heren zag?

De cursisten dienen te begrijpen dat hun lichaam heilig 
is voor de Heer, zoals de tempels die we bouwen. Pre-
sident Gordon B. Hinckley (1910–2008), de vijftiende 
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president van de kerk, heeft verklaard: ‘Een tatoeage 
is graffiti op de tempel van het lichaam’ (Liahona, 
november 2000, p. 67). Bespreek de volgende raad in 
Voor de kracht van de jeugd om de cursisten te behoe-
den voor wereldse trends zoals het ontsieren van hun 
lichaam:

‘Je lichaam is Gods heilige schepping. Respecteer 
het als een gave van God, en ontheilig het op 
geen enkele wijze. Door middel van je kleding 
en uiterlijk kun je de Heer laten zien dat je weet 
hoe bijzonder je lichaam is. Je kunt laten zien dat 
je een discipel van Jezus Christus bent.’ (Voor de 
kracht van de jeugd: onze plicht jegens God ver-
vullen [boekje, 2001], p. 14.)

U kunt de cursisten ook vragen het citaat van president 
Gordon B. Hinckley op p. 180 in het cursistenboek te 
lezen. Dit citaat staat ook op de meegeleverde dvd B .

Stel de volgende vragen. Laat de cursisten hun ant-
woorden op de vragen overdenken zonder ze uit te 
spreken.

•	 Welke	signalen	stuurt	u	uit	met	uw	wijze	van	kleden	
en de ontsiering van uw lichaam?

•	 Hoe	is	uw	wijze	van	kleden	een	weerspiegeling	van	
wat u vanbinnen bent?

•	 Welke	andere	factoren	in	kleding	en	voorkomen	
laten zien dat u een discipel van Jezus Christus bent? 
(U kunt er ook voor kiezen de cursisten hun ant-
woorden op deze vraag te laten geven. U kunt de 
cursisten vragen het citaat van ouderling M. Russell 
Ballard op p. 180 in het cursistenboek te lezen. Dit 
citaat staat ook op de meegeleverde dvd C .)

Getuig van de heiligheid van het lichaam. Vraag de 
cursisten de raad van de hedendaagse profeten op te 
volgen in hun keuzes over kledingwijze en voorkomen.

Alma 4. Hoogmoed wordt met een 
onvervalst getuigenis bestreden
Vraag de cursisten Alma 4:6–12 te lezen en vast te stel-
len welke uitwerking hoogmoed had op de kerkleden.

•	 Waaruit	bleek	dat	er	hoogmoed	onder	de	kerkleden	
was? (U kunt de antwoorden van de cursisten even-
tueel op het bord zetten.)

•	 Welke	uitwerking	had	de	hoogmoed	van	de	kerkle-
den op andere mensen?

•	 Wat	kunnen	andere	mensen,	op	basis	van	de	daden	
van deze kerkleden, gedacht hebben over hun 
geloofsopvattingen? 

Geef de cursisten een of twee minuten de tijd om na te 
denken over de volgende vraag:

•	 Als	iemand	u	gadesloeg	maar	u	niet	zo	goed	kende,	
welke conclusies zou die persoon dan trekken over 
uw geloofsopvattingen?

Als de cursisten de tijd hebben gekregen om na te den-
ken, stelt u de volgende vraag:

•	 Op	welke	manieren	kan	deze	vraag	uw	leven	
beïnvloeden?

Als profeet en opperrechter maakte Alma zich zorgen 
over de hoogmoed van de kerk en hij wilde hun hoog-
moed uitroeien (zie Alma 4:19). Vraag vijf cursisten 
Alma 4:15–19 voor te lezen, één vers per cursist.

•	 Wat	zegt	de	zinsnede	‘onder	druk	te	zetten	met	een	
onvervalst getuigenis’ over hoe Alma onderwees?

Als de hogepriester van de kerk gaf Alma zijn getuige-
nis, dat bestond uit een waarschuwing en vermaning, 
alsmede een verkondiging van de waarheid. Als lid van 
de kerk bestaat ons ‘onvervalste getuigenis’ vaak alleen 
uit een bevestiging van wat wij weten dat waar is. Om 
nadruk te leggen op wat het betekent een onvervalst 
getuigenis te geven, kunt u de cursisten vragen de 
citaten van ouderling M. Russell Ballard en president 
Howard W. Hunter op pp. 182–183 in het cursisten-
boek te lezen. Het citaat van ouderling Ballard staat 
ook op de meegeleverde dvd D .

•	 Waarom	denkt	u	dat	een	onvervalst	getuigenis	de	
kracht heeft om hoogmoed uit te roeien?

•	 Hoe	bent	u	beïnvloed	door	mensen	die	een	onver-
valst getuigenis van het evangelie hebben gegeven? 

Overweeg het volgende citaat van president Spencer W. 
Kimball (1895–1985), de twaalfde president van de 
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kerk, te bespreken over wat het wil zeggen een onver-
valst getuigenis te geven: 

‘Vermaan	elkaar	niet;	dat	is	geen	getuigenis.	Zeg	
niet hoe anderen moeten leven. Vertel gewoon 
over uw gevoelens. Dat is het getuigenis. Op het 
moment dat u tot anderen begint te preken, is 
uw getuigenis voorbij. Vertel ons gewoon wat u 
voelt, wat uw verstand en hart en elke vezel van 
uw wezen u zeggen.’ (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, samengesteld door Edward L. Kimball 
[1982], p. 138).
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Inleiding
Toen	Alma	tot	de	mensen	in	Zarahemla	predikte,	herin-
nerde hij hen eraan dat ieder van hen voor de Heer zou 
verschijnen om te worden geoordeeld. U kunt in deze 
les de aandacht vestigen op de door Alma gestelde 
vragen en gegeven raad, waarmee we ons beter kun-
nen voorbereiden op onze intrede in de tegenwoordig-
heid van de Heer. U kunt de cursisten ook meer in het 
bijzonder duidelijk maken dat we een verandering van 
hart doormaken als we ons van de zonde afwenden 
en rechtschapen worden. U kunt ze aanmoedigen om 
‘iedere zonde terzijde [te leggen] die [hen] zo gemakke-
lijk overvalt, (…) en [hun] God [te tonen] dat [zij] gewil-
lig [zijn zich] van [hun] zonde te bekeren’ (Alma 7:15). 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Door	een	verandering	van	hart	te	ervaren,	bereiden	

we ons voor op onze intrede in de tegenwoordig-
heid van de Heer (zie Alma 5).

•	 Jezus	Christus	doorstond	‘benauwingen	en	allerlei	
verzoekingen’ om ons van zonde en de dood te red-
den, en ons door de problemen van het sterfelijke 
leven te loodsen (zie Alma 7:7–13).

•	 Oprechte	bekering	leidt	ertoe	dat	we	christelijke	
eigenschappen ontwikkelen (zie Alma 7:14–24).

Onderwijsideeën
Alma 5. Door een verandering van hart te 
ervaren, bereiden we ons voor op onze 
intrede in de tegenwoordigheid van de Heer
Begin met het stellen van de volgende vragen:

•	 Welke	angsten	kunnen	sommige	mensen	hebben	
over doodgaan?

•	 Welke	angsten	kunnen	sommige	mensen	hebben	
over vóór het aangezicht van de Heer te worden 
gebracht om te worden geoordeeld?

•	 Wat	denkt	u	dat	ervoor	zorgt	dat	iemand	zich	voor-
bereid voelt om God te ontmoeten?

U kunt de antwoorden van de cursisten eventu-
eel op het bord zetten. Na dit klassikaal te hebben 
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besproken, laat u de cursisten Alma 5:6–13 bestude-
ren. Vraag hun te letten op wat Alma’s vader en zijn 
volgelingen ervoeren.

•	 Hoe	omschreef	Alma	hun bekering?

•	 Wat	leidde	volgens	Alma	5:11–13	tot	deze	‘machtige	
verandering’ van hart? Wat hield deze machtige ver-
andering in stand?

Zet	het	volgende	op	het bord:

Alma	5:14–19,	26–31

Iemand	met	een	veranderd	hart …

Laat de cursisten de teksten die op het bord staan 
bestuderen. Vraag ze de zin op een blaadje af te maken 
op basis van de verzen die u op het bord hebt gezet. 
De volgende voorbeelden kunnen uw cursisten bij 
deze oefening van pas komen.

Iemand met een veranderd hart …

Heeft Gods beeld in zijn of haar gelaat gekregen 
(zie vers 14).

Oefent ‘geloof in de verlossing door Hem die [ons] 
heeft geschapen’ (vers 15).

Weet dat zijn of haar werken op aarde rechtvaardig zijn 
(zie vers 16).

Vraag de cursisten na verloop van tijd te vertellen hoe 
zij de zin hebben afgemaakt.

Lees Alma 5:33–35, 48, 50–51, 57 klassikaal en onder-
zoek Alma’s leringen over wat we moeten doen om, 
wanneer we in zijn tegenwoordigheid zijn, ‘met een 
zuiver hart en reine handen naar God’ [op te kunnen 
blikken] (vers 19).

•	 Wat	maakt	op	u	de	meeste	indruk	in	Alma’s	leringen	
in deze verzen?

Getuig tot slot dat God bereid is ieder van ons zijn 
genade te schenken en dat onze bekering tot onze hei-
liging zal bijdragen, zodat we in zijn tegenwoordigheid 
kunnen wonen. 
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Alma 7:7–13. Jezus Christus doorstond 
‘benauwingen en allerlei verzoekingen’ om ons 
van zonde en de dood te redden, en ons door de 
problemen van het sterfelijke leven te loodsen.
Laat de cursisten zich voorstellen dat ze zendeling zijn 
en dat iemand met wie ze net hebben kennisgemaakt 
hun vraagt: ‘Wat heeft Jezus Christus voor mij gedaan?’ 

Geef de cursisten de gelegenheid te vertellen wat ze 
zouden zeggen. Vraag ze daarna om Alma 7:7–13 te 
lezen en te overdenken, en te letten op antwoorden 
die bevestigen of uitbreiden wat ze gezegd hebben. 
Vraag de cursisten na verloop van tijd te vertellen wat 
hun bevindingen zijn. (Hun bevindingen kunnen onder 
andere zijn dat de Heer alles kan doen; dat Hij allerlei 
pijnen, benauwingen, ziekten en verzoekingen heeft 
doorstaan, zodat Hij erbarmen zou hebben voor onze 
zwakheden; dat Hij de dood heeft ondergaan om de 
banden des doods los te maken; en dat Hij de macht 
heeft om ons van onze zonden te verlossen.) 

•	 Welke	terugkerende	zinsneden	in	deze	ver-
zen onderstrepen dat de Heiland onze 
problemen begrijpt?

Laat	de	cursisten	de	zinsneden	‘op	Zich	nemen’	en	
‘naar het vlees’ opzoeken en markeren. Leg uit dat het 
woord vlees in deze verzen verwijst naar het lichaam 
van de Heiland, en ook naar de sterfelijkheid en onze 
gevallen staat. Maak de cursisten duidelijk dat de 
Heiland beneden dit alles is neergedaald, zodat Hij 
zou weten hoe Hij ons te hulp kon komen. Vraag een 
cursist het citaat van ouderling Neal A. Maxwell van het 
Quorum der Twaalf Apostelen op p. 189 in het cursis-
tenboek voor te lezen.

•	 Hoe	kan	deze	kennis	ons	steun	bieden	om	de	pro-
blemen van dit leven te overwinnen?

   U kunt de cursisten eventueel het citaat van ouder-
ling Jeffrey R. Holland op p. 189 in het cursistenboek 
laten lezen (ook beschikbaar op de meegeleverde dvd 
A ). Terwijl de cursisten overwegen wat het betekent 

om hulp te krijgen van de Heiland vraagt u hun deze 
vraag te overdenken:

•	 Wanneer	heeft	de	Heiland	u	geholpen	in	tijden	van	
benauwing of verzoeking?

Geef de cursisten in overweging in hun dagboek over 
de liefde en het verlangen van de Heiland om hen 
te helpen te schrijven. Indien het tot hen doordringt 
dat ze bij eerdere ervaringen goddelijke hulp hebben 
gekregen, zal hun dat de kracht geven om de proble-
men waarmee ze nu en in de toekomst zullen kampen 
met vertrouwen tegemoet treden. 

Alma 7:14–24. Oprechte bekering leidt ertoe dat 
we christelijke eigenschappen ontwikkelen
Bereid vóór de les een uitreikblad voor waarin de 
onderstaande vragen over Alma 7:14–24 zijn opgeno-
men. Laat genoeg ruimte tussen de vragen open zodat 
de cursisten daar hun antwoorden kunnen opschrijven.

•	 Wat	moedigde	Alma	de	mensen	aan	terzijde	te	
leggen? 

•	 Op	welke	voorwaarden	beloofde	Alma	de	mensen	
in Gideon het eeuwige leven?

•	 Wat	kwam	Alma	door	‘openbaring	van	de	Geest’	
over deze mensen te weten?

•	 Wat	bemerkte	Alma	over	de	mensen	in	Gideon? 

•	 Hoe	zou	u	iemand	omschrijven	die	is	wakker	
geschud tot een besef van zijn plicht jegens God?

•	 Welke	eigenschappen	bezitten	we	als	we	‘schulde-
loos voor [Gods] aangezicht […] wandelen’?

•	 Hoe	zou	u	samenvatten	wat	u	hebt	geleerd	uit	Alma	
7:14–24?

•	 Welke	stappen	dient	u	te	nemen	om	christelijke	
eigenschappen te ontwikkelen?

Lees het volgende citaat van president Dieter F. 
 Uchtdorf van het Eerste Presidium voor:

‘Christus volgen is meer op Hem gaan lijken. Het 
is zijn karakter als voorbeeld nemen. Als kinderen 
van onze hemelse Vader hebben we het vermogen 
om christelijke eigenschappen met ons leven en 
ons karakter te verweven. De Heiland nodigt ons 
uit om zijn evangelie te leren kennen door zijn 
leringen na te leven. (…) Als wij stap voor stap 
christelijke eigenschappen ontwikkelen, zullen ze 
ons “dragen als op arendsvleugelen” (LV 124:18) 
(Liahona, november 2005, pp. 102–103).



95

Alma 5–7

•	 Waarom	denkt	u	dat	christelijke	eigenschappen	stap	
voor stap worden ontwikkeld?

Leg uit dat de raad van Alma aan de mensen in Gideon 
ons ten goede kan komen bij de ontwikkeling van 
onze christelijke eigenschappen.

Geef iedere cursist het door u voorbereide uitreikblad. 
Vraag de cursisten om, individueel of in koppels, in 
Alma 7:14–24 op zoek te gaan naar de antwoorden 
op de vragen op het uitreikblad. Maak ze duidelijk dat 
de raad van Alma aan de mensen in Gideon ons kan 
helpen om meer op Christus te gaan lijken.

Als de cursisten klaar zijn met de oefening kunt u er 
een paar vragen of zij in het kort willen vertellen wat 
hun bevindingen zijn. Vraag daarna iedereen de vol-
gende vraag in stilte te overwegen:

•	 Op	welke	van	Alma’s	instructies	dient	u	zich	te	con-
centreren om meer op Christus te gaan lijken?

Geef uw getuigenis van de waarheden die u met de 
cursisten hebt besproken. Moedig de cursisten aan de 
leringen van Alma in praktijk te brengen, zich van hun 
zonden te bekeren en christelijke eigenschappen te 
ontwikkelen, zodat ze op een goede dag hun verho-
ging zullen ingaan.
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Inleiding
Toen Alma in de stad Ammonihah arriveerde om te 
prediken, waren de meeste mensen daar al in een 
vergevorderd stadium van afvalligheid. De goddeloze 
mensen in Ammonihah verwierpen Alma onmiddel-
lijk en joegen hem de stad uit. Hij kreeg echter bezoek 
van een engel die hem moed insprak en hem in de 
naam van de Heer gebood om naar Ammonihah terug 
te keren. Toen hij ‘met spoed’ naar de stad was terug-
gegaan (Alma 8:18), ontmoette hij Amulek, die door 
de Heer was voorbereid om Alma’s zendingscollega te 
worden. Alma en Amulek onderwezen in antwoord op 
de hardnekkigheid van de mensen in krachtige leerstel-
lingen aangaande het verlossingsplan, de opstanding 
en het oordeel. Terwijl de cursisten deze leringen 
bespreken, kunt u ze duidelijk maken dat we, als we 
ons getuigenis bouwen op de waarheden van het heils-
plan, kracht krijgen om naar Gods dienstknechten te 
luisteren	en	zijn	geboden	te	onderhouden.	Zo	bereiden	
we ons voor op de komst van de Heer.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Als	we	getrouw	en	ijverig	zijn,	zal	de	Heer	een	weg	

bereiden, zodat we kunnen volbrengen wat Hij ons 
geboden heeft (zie Alma 8).

•	 Alle	mensen	zullen	uit	de	dood	opstaan	en	voor	
de Heer staan om te worden geoordeeld (zie Alma 
11:41–46; 12:1–18).

•	 God	voorzag	in	het	verlossingsplan	om	ons	van	
onze gevallen staat te verlossen (zie Alma 12:22–37).

Onderwijsideeën
Alma 8. Als we getrouw en ijverig zijn, zal de 
Heer een weg bereiden, zodat we kunnen 
volbrengen wat Hij ons geboden heeft
Schrijf Alma 8:8–18 op het bord. Deel de klas in 
tweeën op. Laat de ene helft van de klas deze verzen 
lezen en op zoek gaan naar informatie over het volk 
van Ammonihah. Laat de andere helft van de klas 
dezelfde verzen lezen en op zoek gaan naar informatie 
over Alma. Leg uit dat als ze klaar zijn met lezen, u hun 
vragen zult stellen over wat ze gelezen hebben.

Hoofdstuk 25
Alma 8–12

Als de cursisten klaar zijn met lezen, stelt u de vol-
gende vragen over de inwoners van Ammonihah:

•	 Wat	was	het	gevolg	van	Satans	vat	‘op	het	hart	
van de inwoners van de stad Ammonihah’? 
(Zie Alma	8:9.)

•	 Hoe	kenschetsten	de	inwoners	van	Ammonihah	de	
leringen	en	gebruiken	van	de	kerk?	(Zie	Alma	8:11.)

•	 Hoe	behandelden	de	inwoners	van	Ammonihah	
Alma?	(Zie	Alma	8:9–13.)

•	 Waarom	behandelden	de	mensen	Alma	zo	onbe-
schoft, hoewel hij de hogepriester van de kerk was? 
(Zie	Alma	8:11–12.)

Stel de volgende vragen over Alma:

•	 Hoe	reageerde	Alma	op	zijn	verbanning	uit	Ammo-
nihah?	(Zie	Alma	8:14.)

•	 Waarom	veranderde	Alma	van	gedachten	toen	hij	uit	
Ammonihah	vertrok?	(Zie	Alma	8:14–16.)

•	 Hoe	denkt	u	dat	de	boodschap	van	de	engel	van	
invloed was op Alma’s standpunt aangaande zijn 
zending	naar	Ammonihah?	(Zie	Alma	8:15–17.)

•	 Wat	kunnen	we	leren	uit	de	reactie	van	Alma	op	de	
boodschap	van	de	engel?	(Zie	Alma	8:18.)

Vraag de cursisten Alma 8:19–27 te lezen. Vraag ze 
bewijzen op te zoeken dat de Heer een weg voor 
Alma bereidde, zodat hij het evangelie kon prediken 
in Ammonihah. 

•	 Waarom	werd	Alma	anders	door	Amulek	ontvangen	
dan	door	de	andere	mensen	in	Ammonihah?	(Zie	
Alma 8:20.)

Behandel de volgende citaten met de cursisten. Het 
citaat van president Monson staat ook op de meegele-
verde dvd A . Vraag hoe deze citaten verband houden 
met Alma’s ervaring in Ammonihah. 

President Thomas S. Monson, de zestiende pre-
sident van de kerk, heeft gezegd: ‘Bedenk dat 
dit werk niet enkel van u of van mij is. Het is het 
werk van de Heer, en als wij in dienst van de Heer 
zijn, hebben wij recht op zijn hulp. Vergeet niet 
dat de Heer de rug zal sterken die een last krijgt te 
dragen’ (Liahona, mei 2005, p. 56).
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President Gordon B. Hinckley (1910–2008), de 
vijftiende president van de kerk, heeft verklaard: 
‘Boor het grote potentieel in u aan. Ik vraag u 
niet om iets te doen wat uw capaciteiten te boven 
gaan. Ik hoop dat u uzelf niet pijnigt met faalge-
dachten. Ik hoop dat u zichzelf geen doelen stelt 
die uw capaciteiten ver te boven gaan. Ik hoop 
dat u eenvoudigweg zo goed mogelijk doet wat 
u kunt doen. Als u dat doet, zult u wonderen 
zien gebeuren’ (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], p. 696).

•	 Hoe	kunnen	die	citaten	en	het	relaas	in	Alma	8	u	
steun bieden als u voor problemen komt te staan?

Laat enkele cursisten vertellen hoe de Heer hen steun 
bij problemen heeft geboden. Als onderdeel van deze 
bespreking kunt u uitleggen dat de hulp van de Heer 
vaak op kleine en eenvoudige manieren komt, zoals 
een stille wenk van de Heilige Geest of een vriende-
lijke gebaar van een vriend. 

Lees Alma 8:30–31 klassikaal, en laat de cursisten 
opletten wat de Heer voor Alma deed toen Alma 
 terugkeerde naar Ammonihah.

•	 Wat	deed	de	Heer	om	ervoor	te	zorgen	dat	Alma	
het evangelie aan de inwoners van Ammonihah kon 
prediken? 

Geef uw getuigenis van de macht van de Heer om een 
weg te bereiden, zelfs als het onmogelijk lijkt om zijn 
geboden na te komen. ‘De Heer [geeft] geen geboden 
aan de mensenkinderen zonder een weg voor hen te 
bereiden, zodat zij kunnen volbrengen wat Hij hun 
gebiedt’ (1 Nephi 3:7    ).

Alma 9. ‘Hoe hebt gij de overleveringen 
van uw vaderen kunnen vergeten’?
Vraag de cursisten vaardigheden of ideeën op te 
noemen die jongeren soms niet van hun ouders willen 
leren of aannemen. (De cursisten kunnen met ant-
woorden komen zoals huishoudelijke zaken, bouw 
en onderhoud, studiegewoonten of muziek.)

•	 Waarom	denkt	u	dat	sommige	mensen	zich	verzetten	
tegen waardevolle kennis van eerdere generaties?

Lees Alma 9:7–14 met de cursisten. Laat de cursisten 
onder het lezen letten op zinsneden of ideeën die 
Alma herhaalt (bv. ‘herinnert gij u niet’).

•	 Wat	waren	de	Ammonihahieten	vergeten?	Waarom	
denkt u dat deze vergeetachtigheid tot afvalligheid 
en goddeloosheid leidde?

•	 Hoe	hebt	u	baat	gehad	bij	de	kennis	van	goede	
tradities, leringen en ervaringen van eerdere genera-
ties? Wat kunnen we doen om deze zegeningen niet 
te vergeten?

Vraag de cursisten Alma 9:19–22 te lezen en na te gaan 
welke geestelijke zegeningen en ervaringen de Nephie-
ten eerder hadden genoten. Vraag de cursisten wat ze 
hebben gevonden.

Vraag de cursisten Leer en Verbonden 82:3 te 
lezen    .

•	 Hoe	is	dit	vers	van	toepassing	op	het	volk	van	
Ammonihah?

Vraag een cursist Alma 9:23–24 en 10:22–23, 27 voor 
te lezen. Vraag de andere cursisten mee te lezen en 
te letten op waarschuwingen voor moeilijkheden die 
het volk van Ammonihah zou krijgen als het zich niet 
bekeerde. 

•	 Welke	waarschuwingen	gaven	Alma	en	Amulek	aan	
het volk?

•	 Waarom	was	de	goddeloosheid	van	de	inwoners	van	
Ammonihah volgens Alma erger dan de goddeloos-
heid van de Lamanieten? 

Verwijs nogmaals naar Alma 9:19–22, waar Alma de 
zegeningen en ervaringen opnoemt die de Nephieten 
eens hadden genoten.

•	 Waarom	is	het	goed	om	geestelijke	ervaringen	in	
herinnering te houden?

Verwoord uw gevoelens over het belang van het in her-
innering houden van persoonlijke geestelijke ervaringen, 
alsmede geestelijke ervaringen van mensen in eerdere 
generaties. Geef de cursisten in overweging hun eigen 
heilige gebeurtenissen in een dagboek op te schrijven. 

Voordat u verder gaat met Alma 11 kunt u eventueel 
vertellen dat Amulek de ideale zendingscollega voor 
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Alma was. In Alma 10:4–12 staan enkele ervaringen die 
hem erop hadden voorbereid om met Alma te dienen. 
U kunt ook uitleggen dat Amulek een tijdje minder-
actief was voordat hij een invloedrijk zendeling werd. 
Dat kan hoopgevend zijn voor jonge mannen en jonge 
vrouwen die twijfelen of ze wel op zending kunnen. 

Alma 11:41–46; 12:1–18. Alle mensen 
zullen uit de dood opstaan en voor God 
staan om te worden geoordeeld
Dit onderdeel biedt u de kans om te getuigen dat de 
verzoening de gevolgen van de val ondervangt.

Schrijf de volgende toets vóór de les op een overhead-
transparant of maak er een uitreikblad van. Laat de 
cursisten bij elke stelling een G voor goed of F voor 
fout zetten. Laat de cursisten de toets doen zonder hun 
Schriften te raadplegen.

 1. Als we worden geoordeeld, zullen we ons onze 
schuld	herinneren.	(Zie	Alma	11:43;	zie	ook	2 Nephi	
9:14; Alma 5:18.)

 2. Wie tijdens hun leven een arm of been zijn kwijt-
geraakt, zullen in de opstanding hun ledematen 
hersteld	krijgen.	(Zie	Alma	11:43–44.)

 3. Hoewel alle grote misvormingen of gebreken in de 
opstanding verdwijnen, zullen we nog steeds lit-
tekens en andere kleine onvolkomenheden hebben. 
(Zie	Alma	11:43–44;	zie	ook	Alma	40:23.)

 4. Een herrezen persoon zal nooit meer sterven. 
(Zie Alma	11:45.)

 5. Bij het laatste oordeel zullen we alleen naar onze 
werken worden geoordeeld. Al het andere wordt 
niet	overwogen.	(Zie	Alma	11:41,	44;	12:14;	zie	ook	
LV 137:9.)

 6. Wie hun hart verharden tegen de waarheid zul-
len niets te weten komen over de verborgenheden 
Gods.	(Zie	Alma	12:9–12.)

 7. Het laatste oordeel zal voor alle mensen een blijde 
gebeurtenis	zijn.	(Zie	Alma	12:13–14,	17.)

(Antwoorden: 1-G; 2-G; 3-F; 4-G; 5-F; 6-G; 7-F)

Als de cursisten de toets hebben gedaan, laat u ze 
alleen of in koppels de teksten lezen en hun antwoor-
den controleren. Stel daarna de volgende vragen:

•	 Hoe	zal	begrip	van	de	opstanding	en	het	laatste	oor-
deel ons de verzoening van Jezus Christus helpen 
begrijpen?

•	 Hoe	zal	een	juist	begrip	van	deze	leerstellingen	van	
invloed zijn op ons dagelijkse leven?

Bij het bespreken van deze vragen kunt u de cursisten 
de citaten van ouderling Dallin H. Oaks op pp. 194–196 
in het cursistenboek laten lezen. Deze citaten staan ook 
op de meegeleverde dvd B  C .)

Laat de cursisten over deze vraag nadenken:

•	 Is	er	iets	in	uw	leven	dat	u	dient	te	veranderen	om	
geen angst te hebben voor het laatste oordeel?

Dring er bij de cursisten op aan in nederig gebed de 
Heer om vergeving van hun zonden te vragen en zijn 
hulp in te roepen bij het overwinnen van hun zonden. 
Maak ze duidelijk dat het nu de tijd is om zich voor te 
bereiden op de opstanding en het laatste oordeel (see 
Alma 34:32–34    ).

Alma 12:22–37. God voorzag in het 
verlossingsplan om ons van onze 
gevallen staat te verlossen
Overweeg van tevoren een of twee studenten te vragen 
of ze hun getuigenis over het heilsplan en de bijbeho-
rende vrede willen geven.

Maak vóór de les een uitreikblad met de volgende vra-
gen en tekstverwijzingen:

 1. Wat waren zoal de gevolgen toen Adam en Eva van 
de	verboden	vrucht	aten?	(Zie	Alma	12:22,	24.)

 2. Waar zorgde God voor om de gevolgen van de val te 
ondervangen?	(Zie	Alma	12:25.)

 3. Hoe werden de mensen in het verlossingsplan 
onderwezen?	(Zie	Alma	12:28–30.)

 4. Wat heeft God de mensen gegeven zodat ze hun 
keuzevrijheid kunnen gebruiken op een wijze die 
overeenstemt	met	zijn	verlossingsplan?	(Zie	Alma	
12:31–32.)

 5. Hoe ontvangen wij de zegeningen van Jezus’ ver-
zoening?	(Zie	Alma	12:33–37.)

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer, 
president van het Quorum der Twaalf Apostelen:
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‘Zonder	kennis	van	het	evangelieplan	lijkt	over-
treding natuurlijk, onschuldig en zelfs gerecht-
vaardigd. Er is geen grotere bescherming tegen de 
Boze dan kennis van de waarheid — van het plan’ 
(Our Father’s Plan [1984], p. 27).

•	 Hoe	beschermt	de	kennis	die	wij	van	het	plan	van	
onze hemelse Vader hebben ons tegen de Boze?

Leg uit dat Alma 12 belangrijke details over het plan 
van onze hemelse Vader voor zijn kinderen bevat. 
Omdat Hij wist dat we overtredingen zouden begaan, 
zorgde onze hemelse Vader ervoor dat we verlost kon-
den worden en voor eeuwig bij Hem konden terugke-
ren. Maak de cursisten duidelijk dat hoe beter ze het 
plan van onze hemelse Vader begrijpen, hoe gelukki-
ger ze zullen zijn.

Deel kopieën van het uitreikblad uit. Vraag iedere 
cursist om het antwoord op een of twee vragen op het 
uitreikblad op te zoeken en die later aan de klas te 
vertellen. 

Als de cursisten de vragen hebben beantwoord, behan-
delt u de volgende twee onderwerpen, zodat ze kun-
nen vertellen wat ze hebben geleerd en de leer kunnen 
toepassen.

Onderwerp 1: Alma en Amulek predikten vele waarhe-
den over het verlossingsplan.

Vraag de cursisten de teksten door te nemen die ze 
vandaag hebben bestudeerd en er enkele waarheden 
uit te lichten die Alma en Amulek predikten. U kunt 
de antwoorden van de cursisten eventueel op het 
bord zetten.

Vraag de cursisten een van de genoemde waarheden 
uit te kiezen en uit te leggen hoe kennis van die waar-
heid hen zal beschermen tegen de Boze.

Onderwerp 2: Alma zei dat God zijn kinderen geboden 
heeft gegeven ‘na hun het verlossingsplan te hebben 
bekendgemaakt’ (Alma 12:32; cursivering toegevoegd).

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	voor	de	mensen	belangrijk	
was om eerst kennis te nemen van het plan voordat 
ze geboden kregen?

Als u van te voren een of twee studenten hebt 
gevraagd zich voor te bereiden op het geven van hun 
getuigenis over het verlossingsplan kunt u ze vragen 
dat nu te doen. U kunt ook uw getuigenis geven en 
andere cursisten vragen hun getuigenis te geven als 
daar gelegenheid toe is. 
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Inleiding
Dit schriftuurblok biedt voldoende mogelijkheden tot 
een bespreking van het heilsplan. Terwijl de cursisten 
Alma 13 bespreken, kunt u ze helpen nadenken over 
hun voorsterfelijke leven en de aardse taken waarop 
ze zich daar hebben voorbereid. Terwijl ze Alma 14 
bespreken, kunt u ze eraan herinneren dat ze hier met 
problemen te maken krijgen, maar dat ze uiteindelijk 
worden gezegend als ze trouw blijven aan hun getui-
genis. In Alma 15, waar de cursisten de verandering 
overwegen	die	Zeëzrom	doormaakte,	kunt	u	nadruk	
leggen op het beginsel van bekering en de centrale rol 
die Jezus Christus in het plan van onze hemelse Vader 
speelt. Alma 16 maakt duidelijk dat de goddelozen 
verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun 
daden. Samen getuigen deze hoofdstukken van Gods 
gerechtigheid en barmhartigheid. We leren eruit dat we 
op Hem en zijn heilsplan voor ons kunnen vertrouwen. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 God	heeft	Melchizedeks-priesterschapsdragers	vanaf	

de grondlegging van de wereld voorbereid en geroe-
pen (zie Alma 13).

•	 God	zegent	wie	in	hun	beproevingen	op	Hem	ver-
trouwen (zie Alma 14–15).

•	 Wie	het	evangelie	verwerpen	lijden	geestelijk	en	
soms lichamelijk (zie Alma 16).

Onderwijsideeën
Alma 13. God heeft Melchizedeks-
priesterschapsdragers vanaf de grondlegging 
van de wereld voorbereid en geroepen
Schrijf de volgende woorden op het bord om uw 
cursisten het verschil tussen voorordening en ordening 
duidelijk te maken:

Voorordening Kwalificering Ordening

Leg uit dat God in het vooraardse leven velen van zijn 
getrouwe zoons heeft voorgeordend om in de sterfe-
lijkheid het priesterschap te ontvangen en daarmee 
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mee te werken aan het heil van het mensdom. Voeg 
toe op het bord:

Vooraards 
leven

Vooraardse 
leven en 
aardse leven

Aardse leven

Voorordening Kwalificering Ordening

Alma	13:3 Alma	13:3–10 Alma	13:6–12

LV	
138:55–56

Abraham	
3:22–28

Deel de klas op in drie groepjes. Vraag het eerste 
groepje de teksten over voorordening te bestuderen, 
het volgende om de teksten over kwalificering te bestu-
deren, en het laatste de teksten over ordening (merk 
op dat sommige verzen over zowel voorordening als 
kwalificering of over zowel kwalificering als ordening 
gaan).	Zeg	de	groepjes	dat	u	ze	na	afloop	van	de	oefe-
ning vragen zult stellen over het gelezene.

Na een tijdje vraagt u een cursist Alma 13:3 voor te 
lezen. Vraag een cursist die voorordening heeft bestu-
deerd antwoord te geven op de volgende vraag:

•	 Hoe	lieten	mannen	in	het	voorsterfelijke	leven	zien	
dat ze hun voorordening tot het Melchizedeks pries-
terschap waardig waren?

Laat een andere cursist LV 138:55–56 voorlezen.

•	 Wat	leren	we	uit	deze	tekst	omtrent	het	vooraardse	
leven en voorordening?

•	 Hoe	kunnen	deze	leringen	over	voorordening	van	
invloed zijn op hoe u een roeping vervult of uw 
leiders steunt?

Vraag de cursisten Alma 13:3–10 te lezen. Vraag een 
cursist die kwalificering heeft bestudeerd antwoord te 
geven op de volgende vragen:

•	 Wat	moet	een	man	volgens	Alma	13:10	doen	
om zich voor te bereiden op het Melchizedekse 
priesterschap?



101

Alma 13–16

•	 Hoe	bereiden	geloof	en	bekering	een	man	voor	op	
het Melchizedeks priesterschap?

Vraag een cursist 1–Alma 13:11–12 voor te lezen. Vraag 
een cursist die ordening heeft bestudeerd antwoord te 
geven op de volgende vragen:

•	 Wat	moet	een	man	doen,	als	hij	tot	een	ambt	in	het	
Melchizedeks priesterschap is geordend, om in die 
hoedanigheid te blijven dienen?

•	 Wat	gebeurde	er	als	gevolg	van	de	rechtschapenheid	
van de priesterschapsdragers omschreven in Alma 
13:11–12?

Leg uit dat er in het voorsterfelijk bestaan ook kloek-
moedige vrouwen waren die zich voorbereidden op 
hun taken op aarde. Vraag de cursisten de citaten van 
president Spencer W. Kimball en ouderling Neal A. 
Maxwell op p. 199 in het cursistenboek te lezen. Het 
citaat van ouderling Maxwell staat ook op de meegele-
verde dvd A .

Alma 13:6, 17–18. Melchizedeks-
priesterschapsdragers dienen 
rechtschapenheid te bevorderen
Leg uit dat het het verlangen van Melchizedeks-pries-
terschapsdragers moet zijn om anderen het evangelie 
te bedienen, zoals Alma onderwees. Vraag de cursisten 
Alma 13:6, 17–18 te lezen.

•	 Wat	is	volgens	Alma	13:6	een	van	de	taken	van	een	
man die het Melchizedeks priesterschap ontvangt?

•	 Wat	deed	Melchizedek	volgens	Alma	13:17–18	om	
rechtschapenheid te bevorderen?

•	 Wat	kan	een	priesterschapsdrager	nu	doen	om	net	
als Melchizedek rechtschapenheid te bevorderen?

Wellicht wilt u uitleggen dat het er in de Bijbel op lijkt 
dat de man die Melchizedek werd genoemd ‘zonder 
vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder 
begin van dagen of einde des levens’ (Hebreeën 7:3) 
was. Alma 13:8–9 en de Bijbelvertaling van Joseph 
Smith, Hebreeën 7:3 (in de Gids bij de Schriften) 
verduidelijken deze zinsnede. Er staat dat het priester-
schap, niet Melchizedek, ‘zonder begin van dagen of 
einde des levens’ is (Alma 13:7, 9).

Alma 14–15. God zegent wie in hun 
beproevingen op Hem vertrouwen 
Vraag de cursisten voorbeelden uit de Schriften te 
geven over rechtschapen mensen die zijn vervolgd 
voor hun getuigenis van het evangelie. Als de cursisten 
een paar voorbeelden hebben gegeven, leest u Alma 
14:7–11 en 60:13.

•	 Welke	redenen	worden	er	in	deze	verzen	gegeven	
dat God soms toestaat dat de rechtschapenen door 
de goddelozen worden vervolgd? 

Lees het volgende citaat van president James E. Faust 
(1920–2007) van het Eerste Presidium voor:

‘Al dit lijden zou inderdaad oneerlijk kunnen 
lijken als alles eindigde met de dood, maar dat 
is niet zo. Het leven is geen eenakter. Het is een 
toneelstuk met drie aktes. We hebben al een akte 
achter de rug in ons voorsterfelijk bestaan. Nu 
hebben we een akte in het sterfelijk leven. En we 
krijgen nog een akte waarin we terugkeren naar 
God. (…) We zijn sterfelijk gemaakt om beproefd 
en getest te worden [zie Abraham 3:25]. (…)

‘Volgens Paulus weegt ons lijden in het heden en 
het verleden niet op “tegen de heerlijkheid, die 
over ons geopenbaard zal worden” [Romeinen 
8:18] in de eeuwigheid. “Want na veel beproeving 
komen de zegeningen. Daarom komt de dag dat 
gij met grote heerlijkheid gekroond zult worden.” 
[LV 58:4.] Beproeving is dus nuttig in zoverre het 
ons naar het celestiale koninkrijk helpt’ (Liahona, 
november 2004, pp. 19–20).

•	 Hoe	kan	een	getuigenis	van	het	heilsplan,	inclu-
sief het voorsterfelijke en nasterfelijke leven, het 
lijden dat we in het sterfelijke leven ondergaan, 
verzachten?

•	 Op	welke	manieren	zijn	hun	benauwingen	de	recht-
schapenen tot zegen?

•	 Hoe	kunnen	we	in	tijden	van	benauwing	laten	zien	
dat we op God vertrouwen?
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Laat de cursisten de vraag die Alma in Alma 14:26 stelt 
vergelijken met de vraag die Joseph Smith in Leer en 
Verbonden 121:3 stelt.

•	 Hoe	waren	Alma	en	Amulek	volgens	Alma	14:26	in	
staat om hun benauwingen te overwinnen?

•	 Toen	de	profeet	Joseph	Smith	ten	onrechte	gevan-
gen was gezet in Missouri stelde hij de vraag die in 
Leer en Verbonden 121:3 staat. In tegenstelling tot 
Alma en Amulek werd hij niet onmiddellijk uit de 
gevangenis bevrijd. Wat kunnen we leren van Gods 
antwoord	op	zijn	gebed?	(Zie	LV	121:7–9;	122:4–9.)

•	 Hoe	heeft	de	Heer	u	geholpen	toen	u	
beproevingen had?

Zowel	Zeëzrom	als	Amulek	vertrouwden	op	God	in	
hun beproevingen. Laat de ene helft van de klas Alma 
15:5–12	lezen	en	zoeken	naar	informatie	over	Zeëzrom.	
Laat de andere helft van de klas Alma 15:16–18 lezen 
en zoeken naar informatie over Amulek.

Stel	de	cursisten	die	over	Zeëzrom	lazen	de	volgende	
vraag:

•	 Hoe	laat	het	relaas	in	Alma	15	zien	dat	Zeëzrom	
steeds meer op de Heer ging vertrouwen?

Stel de cursisten die over Amulek lazen de volgende 
vragen:

•	 Waarvan	deed	Amulek	afstand	door	voor	het	evan-
gelie te kiezen en op zending te gaan? Wat zegt dat 
over Amulek?

•	 Welke	zegeningen	hebt	u	ontvangen	toen	u	zich	
opoffering getroostte om het evangelie na te leven 
en op de Heer te vertrouwen?

Alma 16. Wie het evangelie verwerpen 
lijden geestelijk en soms lichamelijk 
Zet	het	volgende	op	het bord:

De	mensen	in	de	tijd	van Noach

De	mensen	in	Sodom	en Gomorra

De	mensen	in	Jeruzalem	in	de	tijd	van Lehi

De	mensen	in Ammonihah

Lees Alma 16:9. Wijs de cursisten daarna op de vier 
groepen mensen die u op het bord hebt gezet.

•	 Wat	hebben	die	vier	groepen gemeen?

•	 Welke	lichamelijke	en	geestelijke	gevolgen	zijn	
mogelijk als mensen het evangelie verwerpen?

Help de cursisten inzien dat wanneer mensen in hun 
‘goddeloosheid volhard[en]’ (Alma 9:18) zij zichzelf 
geestelijk vernietigen, zelfs als ze lichamelijke vernieti-
ging kunnen voorkomen.

Vraag een cursist het volgende citaat van president 
Wilford Woodruff (1807–1898), de vierde president van 
de kerk, voor te lezen:

‘Als de helft van deze kerk zou wegvallen, ver-
nietigt dat niet de doeleinden Gods. Wat onszelf 
betreft is dat een ander verhaal. Veel mensen die 
het evangelie hadden aangenomen en de Hei-
lige Geest op zich bevestigd hadden gekregen, 
zijn afvallig geworden, en al doende veroordeel-
den zij zichzelf, ze vernietigden zichzelf. (…) 
Mensen mogen dan vallen, maar het koninkrijk 
van God nooit, nooit’ (Conference Report, april 
1880, p. 10).

•	 Welke	voorzorgsmaatregelen	kunnen	voorkomen	dat	
we door dezelfde rampen worden getroffen als het 
volk van Ammonihah?

Leg uit dat de Heer mensen altijd eerst waarschuwt, 
voordat vernietiging hen treft (zie Alma 9:18–19; zie 
ook 2 Nephi 25:9).

Alma 16:16–21. We dienen ons op de 
wederkomst voor te bereiden
Vraag de cursisten Alma 16:16–21 te lezen en erop 
te letten hoe de Heer de mensen voorbereidde op 
zijn komst.

•	 Hoe	kunnen	deze	verzen	ons	helpen	om	onszelf	en	
anderen voor te bereiden op de wederkomst van 
Jezus Christus?
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Inleiding
Ouderling David A. Bednar van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft ons op het volgende gewezen: 
‘Wij zijn dagelijks een zendeling thuis, op school, op 
werk en in onze leefomgeving. Wat onze leeftijd, erva-
ring of maatschappelijke positie ook is, we zijn alle-
maal zendeling’ (Liahona, november 2005, p. 44). De 
verhalen over Ammon en zijn broeders in Alma 17–22 
illustreren vele beginselen die van ons een betere zen-
deling kunnen maken, zoals de leiding van de Heilige 
Geest volgen, het goede voorbeeld geven, en geduld 
oefenen. Door in deze verhalen te onderwijzen, kunt u 
de cursisten deze beginselen duidelijk maken, zodat ze 
ze kunnen toepassen. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Doeltreffende	zendelingen	prediken	met	macht	en	

gezag van God (zie Alma 17; 18:1–23).

•	 Zendelingen	onderwijzen	in	het	heilsplan	(zie	Alma	
18:36–39; 22:7–14).

•	 Onze	afhankelijkheid	van	Christus	begrijpen,	leidt	
tot bekering (zie Alma 18:40–43; 22:15–18).

Onderwijsideeën
Alma 17–22. Het belang van zendingswerk
Vraag de cursisten aandachtig naar de volgende citaten 
van hedendaagse profeten te luisteren:

De profeet Joseph Smith heeft verklaard: ‘Na alles 
wat er is gezegd, is het onze grootste en belang-
rijkste taak om het evangelie te verkondigen’ 
(History of the Church, deel 2, p. 478).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) heeft 
gezegd, ‘Broeders en zusters, (…) ik verzoek u uit 
te groeien tot een enorm leger met enthousiasme 
voor dit werk en het grote verlangen de zende-
lingen te assisteren bij de ontzagwekkende taak 
die zij hebben om het evangelie naar alle naties, 
geslachten, talen en volken te brengen’ (‘Find the 
Lambs, Feed the Sheep’, Ensign, mei 1999, p. 110).
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•	 Hoe	zou	u	deze	twee	citaten	in	het	kort	
samenvatten?

Vraag vóór de les aan een of meerdere cursisten of zij 
in de les een overzicht willen geven van de belangrijk-
ste gebeurtenissen in Alma 17–22. Vraag ze het kort 
te houden, ze hoeven slechts de verhaallijn te volgen. 
Geef ze in overweging om de hoofdstukresumés als 
leidraad te gebruiken. Leg uit dat de cursisten na hun 
presentatie op zoek gaan naar beginselen die uit deze 
gebeurtenissen duidelijk worden en hoe ze een dieper 
inzicht in die beginselen kunnen krijgen.

Alma 17; 18:1–23. Doeltreffende zendelingen 
prediken met macht en gezag van God
Zet	het	volgende	op	het bord:

Beginselen van zendingswerk

Deel de klas op in vier groepjes. Wijs Alma 17:1–8 toe 
aan het eerste groepje, Alma 17:9–25 aan het tweede, 
Alma 17:26–39 en 18:1–9 aan het derde, en Alma 
18:10–23 aan het vierde. Laat de cursisten de hun 
toegewezen passages lezen en zoeken naar beginselen 
die verband houden met zendingswerk. Leg uit dat als 
ze klaar zijn met lezen, u hun zal vragen te vertellen 
welke beginselen ze hebben gevonden.

Als de cursisten klaar zijn, vraagt u hun te vertellen 
welke	beginselen	ze	hebben	gevonden.	Zet	hun	bevin-
dingen op het bord. Enkele mogelijke antwoorden 
volgen hierna:

Beginselen van zendingswerk

De	Schriften	onderzoeken

Vasten	en bidden

De	Geest hebben

Gods	woord vestigen

Geduld hebben

Een	goed	voorbeeld geven

Op	de	Heer	vertrouwen

Oprecht	anderen dienen
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•	 Hoe	helpt	elk	van	deze	beginselen	iemand	om	het	
evangelie doeltreffend uit te dragen?

•	 Hoe	kunnen	we	ervoor	zorgen	dat	we	het	evangelie,	
net zoals Ammon en zijn broeders, met macht en 
gezag kunnen uitleggen?

Als u cursisten in uw klas heeft die door de lessen van 
de zendelingen lid van de kerk zijn geworden, kunt u 
ze vragen hoe ze zich voelden toen ze het evangelie 
leerden kennen.

Alma 18:24–29. Uitgaan van 
wat we gemeen hebben
Vraag een cursist Alma 18:24–29 voor te lezen.

•	 Welke	vragen	stelde	Lamoni	toen	Ammon	hem	in	
het evangelie begon te onderwijzen?

•	 Hoe	denkt	u	dat	die	vragen	Ammon	de	kans	boden	
om zijn boodschap te brengen? 

Voor meer inzichten kunt u de cursisten verwijzen naar 
de	afdeling	‘Zoeken	naar	gemeenschappelijke	geloofs-
aspecten’ op p. 210 in het cursistenboek.

•	 Hoe	zou	u,	in	een	gesprek	over	God	met	uw	vriend	
van een ander geloof, uit kunnen gaan van geloofs-
punten die jullie gemeen hebben? Hoe zou dat uw 
vriend ten goede komen? 

•	 Waarover	kunt	u	het	nog	meer	hebben	met	uw	
vrienden die een ander geloof aanhangen om 
de weg vrij te maken voor een gesprek over het 
evangelie?

Terwijl de cursisten dit bespreken, kunt u ze vragen 
om het citaat van ouderling M. Russell Ballard op 
p. 210 in het cursistenboek te lezen. Dit citaat staat ook 
op de meegeleverde dvd A .

Alma 18:36–39; 22:7–14. Zendelingen 
onderwijzen in het heilsplan
Vraag de klas te luisteren naar twee cursisten die voor-
lezen wat Ammon en Aäron aan Lamoni en zijn vader 
leerden. Voordat de twee cursisten van start gaan, 
vraagt u de andere mee te lezen in hun Schriften en 
acht te slaan op leerstellingen waarin Ammon en Aäron 
onderwezen. Vraag een cursist Alma 18:36–39 voor 
te lezen. Dat is wat Ammon aan Lamoni onderwees. 

Vraag de andere cursist Alma 22:12–14 voor te lezen. 
Dat is wat Ammon aan Lamoni’s vader onderwees.

•	 In	welke	leerstellingen	onderwezen	Ammon	
en Aäron?

U kunt de antwoorden van de cursisten eventueel op 
het bord zetten. Accepteer alle antwoorden en leg 
daarna nadruk op drie leerstellingen waarin Ammon 
en Aäron onderwezen: de schepping, de val, en de 
verzoening van Jezus Christus.

Leg uit dat een korte zinsnede samenvat waarin 
Ammon en Aäron onderwezen: ‘het plan van de 
 verlossing’ (Alma 22:13).

•	 Waarom	denkt	u	dat	Ammon	en	Aäron	hun	onder-
wijs met deze zelfde waarheden begonnen?

Vraag een cursist, als onderdeel van deze discussie, het 
citaat van ouderling Bruce R. McConkie op p. 210 in 
het cursistenboek voor te lezen.

•	 Wat	komen	we	uit	deze	drie	fundamentele	leerstel-
lingen over God te weten?

•	 Wat	komen	we	over	onszelf	te weten?

Wellicht zijn er cursisten die tijd nodig hebben om over 
deze vragen na te denken voordat ze antwoord geven? 
Wees niet bang voor de stilte die valt, want die zouden 
de cursisten juist nodig kunnen hebben voordat ze 
deze waarheden gaan bespreken. 

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om na te 
denken over hoe ze door hun kennis van het verlos-
singsplan dichter tot hun hemelse Vader zijn gekomen. 
Laat ze weten dat u een paar van hen, als ze de tijd 
hebben gekregen om dit idee te overdenken, zult vra-
gen om deze vraag te beantwoorden.

Als de tijd om is, vraagt u een paar cursisten naar voren 
te komen en hun gedachten onder woorden te bren-
gen. Geef daarna uw getuigenis van het verlossings-
plan en hoe belangrijk het is om dat aan alle mensen 
bekend te maken. 

Alma 18:40–43; 22:15–18. Onze afhankelijkheid 
van Christus begrijpen, leidt to bekering
Vraag de cursisten Alma 18:41–21 en 22:15 te lezen.
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•	 Wat	beseften	Lamoni	en	zijn	vader	dat	hen	ertoe	
bracht	om	hulp	te	vragen?	(Zij	werden	zich	bewust	
van hun gevallen staat en beseften dat ze Christus’ 
genade nodig hadden.)

Schrijf Vergeving van uw zonden op het bord.

•	 Hoe	beseften	Lamoni	en	zijn	vader	dat	zij	vergeving	
van hun zonden nodig hadden?

Leg uit dat Lamoni en zijn vader tijdens het onderwijs 
van de zendelingen door de Geest werden aange-
raakt. Het resultaat was dat zij de zegeningen van 
het evangelie wilden.

Na de woorden van Ammon tot koning Lamoni te heb-
ben besproken, legt u uit dat Ammons benadering een 
patroon duidelijk maakt dat door zendelingen bij hun 
onderwijs in het evangelie gebruikt kan worden:

Hij hield zijn onderwijs eenvoudig (zie Alma 18:24–30).

Hij gaf zijn getuigenis (zie Alma 18:32–35).

Hij onderwees uit de Schriften (zie Alma 18:24–30).

Het maakte het verlangen naar gebed in de onderzoe-
ker wakker (zie Alma 18:40–43).

Laat een cursist Alma 22:15 voorlezen.

•	 Wat	was	de	vader	van	Lamoni	bereid	af	te	leggen	
om het eeuwige leven te ontvangen?

Laat een cursist Alma 22:16 voorlezen.

•	 Wat	zei	Aäron	tegen	de	koning	dat	hij	moest	doen	
om de hoop te krijgen die hij verlangde?

Laat een cursist Alma 22:17 18 voorlezen.

•	 Wat	was	de	koning	bereid	af	te	leggen	om	God	te	
kennen en ‘ten laatste dage gered’ te worden? 

Neem nota van het verschil tussen (1) waar Lamoni’s 
vader bereid was afstand van te doen om God te ken-
nen en eeuwig heil te ontvangen en (2) waar hij eerder 
afstand van had willen doen toen hij het gevoel had 
dat zijn leven gevaar liep (zie Alma 20:23). 

•	 Hoe	was	de	daad	van	koning	Lamoni	een	aanwijzing	
dat hij zich oprecht bekeerd had?

Laat de cursisten de volgende vragen overdenken:

•	 Waar	dient	u	afstand	van	te	doen	om	terug	te	kun-
nen keren naar uw Vader in de hemel?

•	 Want	kunt	u	vandaag	doen	om	dichter	tot	uw	
hemelse Vader te komen?

Vraag een paar cursisten aan te geven welke belang-
rijke beginselen voor zendingswerk zij naar aanleiding 
van de verhalen hebben besproken. Geef uw getuige-
nis naar eigen inzicht.
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Inleiding
Doordat de cursisten Alma 23–29 bestuderen, zul-
len ze zien dat ware bekering standhoudt, zelfs als 
de	dagelijkse	problemen	zich	opstapelen.	Zij	kunnen	
een voorbeeld nemen aan de Anti-Nephi-Lehieten, die 
lieten zien dat ze hun verbonden trouw bleven, zelfs 
toen ze er hun leven voor lieten. De bedieningen van 
Alma en de zoons van Mosiah tonen aan dat wanneer 
we waarlijk zijn bekeerd, we bereid zijn om voor het 
evangelie te leven, maar ook om ervoor te sterven. Als 
we waarlijk bekeerd raken, ontvangen we de vrede die 
voortvloeit uit het hebben van een getuigenis van Gods 
liefde en zijn plan voor ons. Ook ervaren we grote 
vreugde als we onszelf volledig inzetten voor het werk 
van God en ons getuigenis aan anderen geven.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Bekering	sluit	blijvend	discipelschap	in	

(zie Alma 23–24).

•	 De	Heer	zegent	zijn	dienstknechten	in	hun	zen-
dingsarbeid (zie Alma 26).

•	 Rechtschapenheid	leidt	tot	eeuwig	geluk	
(zie Alma 28).

•	 Het	evangelie	verkondigen	schenkt	vreugde	
(zie Alma 29).

Onderwijsideeën
Alma 23–24. Bekering sluit 
blijvend discipelschap in
Bespreek de volgende uitleg uit de Gids bij de 
Schriften:

Bekering is ‘een bewust besluit om onze gedach-
ten, ons hart en ons leven zodanig te veranderen 
dat ze in overeenstemming zijn met de wil van 
God. (…)

Hoofdstuk 28
Alma 23–29

‘De doop tot vergeving van zonden, het ontvan-
gen van de Heilige Geest door handoplegging 
en aanhoudend geloof in de Heer Jezus  Christus 
maken het bekeringsproces compleet. De natuur-
lijke mens zal worden veranderd in een nieuw 
persoon die geheiligd en rein is, in Christus 
wedergeboren (2 Korintiërs 5:17; Mosiah 3:19)’ 
(Gids bij de Schriften’, Bekeren (zich), bekering’, 
scriptures .lds .org). Merk op dat Mosiah 3:19 een 
kerntekst is    .

•	 Waarom	zijn	persoonlijke	veranderingen	een	nood-
zakelijk onderdeel van bekering?

•	 Hoe	helpen	de	verordeningen	van	het	evangelie	ons	
om dergelijke veranderingen aan te brengen?

Vraag de ene helft van de klas Alma 23 te lezen. Laat 
de andere helft Alma 24:6–27 lezen. Vraag de cursisten 
te letten op veranderingen die onder de Lamanieten 
plaatsvonden en na te denken over wat die veranderin-
gen over blijvende bekering duidelijk maken.

•	 Wat	hebt	u	gevonden	waaruit	blijkt	dat	de	Lamanie-
ten echt bekeerd waren?

Hun antwoorden kunnen onder andere bestaan uit: 
wie bekeerd waren, ‘zijn nooit afvallig geworden’ 
(Alma 23:6); zij namen een nieuwe naam aan ‘waar-
door zij van hun broeders konden worden onderschei-
den’ (zie Alma 23:16–17); zij legden ‘de wapens van 
hun opstand neer’ en begroeven ze ‘diep in de grond’ 
(zie Alma 23:7–13; 24:15–18).

Laat de cursisten over de volgende vragen nadenken:

•	 Wat	kunt	u	doen	om	uw	bekering	te	verdiepen?

•	 Overweeg	het	voorbeeld	van	de	Anti-Nephi-Lehie-
ten, die ‘de wapens van hun opstand’ begroeven. Is 
er iets in uw leven dat ‘begraven’ dient te worden? 
Zo	ja,	wat	gaat	u	daaraan doen?

Alma 26. De Heer zegent zijn 
dienstknechten in hun zendingsarbeid
Vraag de cursisten te vertellen of zij ooit hebben 
gezien dat de Heer mensen zegent die zijn evangelie 
verbreiden.
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Als u de cursisten de tijd hebt gegeven om deze vraag 
te beantwoorden, verdeelt u Alma 26:1–31 zo gelijkma-
tig mogelijk onder hen. Vraag de cursisten in het hun 
toegewezen vers (of verzen) te zoeken naar de zege-
ningen die Ammon en zijn broeders ontvingen tijdens 
hun zending onder de Lamanieten. Vraag de cursisten 
als ze klaar zijn te vertellen wat hun bevindingen zijn.

•	 Hoe	zijn	de	ervaringen	die	in	Alma	26:29–30	staan	
gelijk aan die van de zendelingen in deze tijd?

•	 Hoe	kunnen	de	woorden	van	de	Heer	in	Alma	
26:27–28 zendelingen wapenen tegen gevoelens 
van ontmoediging?

Laat de cursisten LV 84:87–88 opslaan. Laat een cursist 
deze verzen voorlezen.

•	 Waarom	zijn	sommige	mensen	bang	om	over	het	
evangelie te praten? Hoe kunnen deze verzen, samen 
met het getuigenis van Ammon, ons de kracht en 
de moed geven om anderen over het evangelie te 
vertellen?

Laat een cursist Alma 26:37 voorlezen.

•	 Hoe	is	zendingswerk	volgens	dit	vers	een	bewijs	van	
Gods liefde voor zijn kinderen?

Bied de cursisten de gelegenheid om hun getuigenis 
van zendingswerk te geven, alsmede van de zege-
ningen die ten deel vallen aan wie voor het heil van 
anderen arbeiden. 

Alma 28. Rechtschapenheid 
leidt tot eeuwig geluk
Lees Alma 28:1–6 met de cursisten.

•	 Wat	gebeurde	er	onder	de	Nephieten	en	Lamanieten	
dat ‘groot rouwgeschrei’ tot gevolg had?

•	 Waarom	denkt	u	dat	mensen	vasten	en	bidden	na	de	
dood van verwanten?

•	 Wat	hebt	u	of	iemand	die	u	kent	gedaan	om	geeste-
lijke kracht op te doen na de dood van een dierbare?

Schrijf ‘En aldus zien wij   .” Leg uit dat Mormon vaak 
deze zinsnede gebruikte voordat hij aangaf welke les-
sen we kunnen leren uit de verhalen in het Boek van 
Mormon. Vraag de cursisten Alma 28:10–12 te lezen. 
Vraag ze na te denken over deze verzen en na te gaan 

hoe ze de zin op het bord zouden kunnen afmaken. 
Laat de cursisten hun ideeën naar voren brengen.

Lees daarna Alma 28:13–14 voor om aan te geven hoe 
Mormon de zin heeft afgemaakt.

Bespreek het volgende citaat van ouderling Russell M. 
Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Het 
staat ook op de meegeleverde dvd A . (Als u de cur-
sisten het citaat laat lezen, zou u het op een overhead-
transparant of een uitreikblad kunnen zetten, zodat ze 
het kunnen bestuderen.)

‘We leven om te sterven, en we sterven om weer 
te leven — in een ander rijk. Als we ons goed 
hebben voorbereid, is de dood niet schrikwek-
kend. Uit een eeuwig perspectief gezien, komt de 
dood alleen te vroeg voor hen die zich niet heb-
ben voorbereid om God te ontmoeten.

‘Nu is de tijd van voorbereiding. En als de dood 
dan komt, kunnen we verdergaan naar de celes-
tiale heerlijkheid die onze hemelse Vader voor 
zijn getrouwe kinderen heeft bereid. Ondertussen 
wordt voor rouwende dierbaren (…) de prikkel 
des doods verzacht door onwrikbaar geloof in 
Christus, volmaakte stralende hoop, liefde voor 
God en alle mensen, en het diepe verlangen hen 
te dienen’ (Liahona, mei 2005, p. 18). 

•	 Wat	neemt	volgens	ouderling	Nelson	de	angst	voor	
de dood weg?

•	 Wat	verzacht	de	prikkel	des	doods	voor	wie	
achterblijven?

Getuig dat een rechtschapen levenswijze en geloof 
in Christus ons voorbereiden op een eeuwigheid 
van geluk.

Alma 29. Het evangelie verkondigen 
schenkt vreugde
Vraag de cursisten welke wensen zij hebben.

•	 Waarom	zijn	het	juist	die wensen?

Vertel de cursisten dat Alma 29 gaat over de wens 
van een groot zendeling. Laat een cursist Alma 29:1–2 
voorlezen.
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•	 Wat	was	Alma’s wens?

•	 Waarom	verlangde	Alma	volgens	deze	verzen	een	
engel te zijn?

Vraag de cursisten Alma 29:3–8 te lezen en te zoeken 
naar redenen waarom Alma inzag dat zijn wens niet in 
vervulling hoefde te gaan. Vraag de cursisten na ver-
loop van tijd hun antwoorden te geven, die er als volgt 
kunnen uitzien:

•	 Hij	besefte	dat	hij	tevreden	behoorde	te	zijn	met	de	
zegeningen die hij al had ontvangen (zie vers 3).

•	 Hij	wist	dat	de	Heer	‘de	mensen	geeft	naar	hun	ver-
langen, (…) naar hun wil’ (vers 4).

•	 Hij	zag	in	dat	het	eenvoudig	zijn	verantwoordelijk-
heid was ‘het werk te verrichten waartoe [hij was] 
geroepen’ (vs. 6).

•	 Hij	wist	dat	de	Heer	een	weg	zou	bereiden	voor	alle	
naties om ‘alles wat Hij […] juist acht voor hen om te 
hebben’ te ontvangen (vers 8).

Maak	de	cursisten	duidelijk	hoe	groots	Alma	was.	Zijn	
wens was God beter te dienen, maar toch zag hij nede-
rig in dat hij de omstandigheden moest aanvaarden 
waarin God hem geplaatst had.

Vraag de cursisten Alma 29:9–17 te onderzoeken op 
wat Alma vreugde bracht. (Wellicht kunt u de cursisten 
deze passage in koppels laten lezen.)

•	 Wat	bracht	Alma vreugde?

•	 Hoe	leek	de	vreugde	van	Alma	op	die	van	Ammon?	
(Zie Alma	26:11–13,	35–37.)

•	 Hoe	kan	zendingswerk	ons	volgens	Alma	29:10	her-
inneren aan de barmhartigheden Gods jegens ons?

Bespreek het volgende citaat van ouderling Richard G. 
Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen (staat ook 
op de meegeleverde dvd B ):

‘Er zijn weinig dingen in het leven die ons dezelfde 
vreugde schenken als iemand anders helpen zijn 
of haar leven verbeteren. Die vreugde neemt toe 
als die persoon daardoor begrip krijgt van de 
leringen van de Heiland en als die persoon besluit 
om die te gehoorzamen, zich bekeert en tot de 
kerk toetreedt. Dat geluk neemt alleen nog maar 
toe als de nieuwe bekeerling gesterkt wordt in zijn 
overgang naar een nieuw leven, terdege gewor-
teld raakt in de waarheid en alle verordeningen 
van de tempel ontvangt met de belofte van alle 
zegeningen van eeuwig leven’ (Conference Report, 
oktober 1997, pp. 45–46; of Ensign, november 
1997, p. 35).

•	 Ouderling	Scott	noemt	drie	niveaus	van	vreugde	die	
het uitdragen van het evangelie met zich meebrengt. 
Om welke drie niveaus gaat het?

•	 Hoe	kan	het	in	gedachte	houden	van	dit	citaat	onze	
gedachten richten op het doel van zendingswerk?

Geef de cursisten de gelegenheid te getuigen van de 
vreugde die voortspruit uit hun evangelienaleving en 
hun evangelieverbreiding. Moedig hen aan een manier 
te vinden om in de komende week vreugde zoals die 
van Ammon en Alma te voelen.
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Inleiding
Met dit schriftuurblok zullen de cursisten hun getui-
genis kunnen versterken. Door de tactiek van de 
antichrist Korihor te bestuderen, leren ze hoe ze de tac-
tieken en filosofieën van moderne antichristen kunnen 
herkennen. Door Alma’s reactie op Korihor te bestude-
ren, kunnen zij zichzelf en anderen beschermen tegen 
mensen die hun geloof willen vernietigen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Antichristen	proberen	mensen	van	God	en	zijn	pro-

feten weg te leiden (zie Alma 30:12–18, 23–28).

•	 Een	sterk	getuigenis	van	Jezus	Christus	en	zijn	
profeten behoedt ons voor afvalligheid (zie Alma 
30:19–22, 29–44).

•	 Ongehoorzaamheid	leidt	tot	vergissingen	en	afvallig-
heid (zie Alma 31:8–25).

•	 Discipelen	van	Jezus	Christus	houden	van	en	dienen	
anderen (zie Alma 31:12–38).

Onderwijsideeën
Alma 30:12–18, 23–28. Antichristen proberen 
mensen van God en zijn profeten weg te leiden
Vraag de cursisten enkele typische argumenten op te 
noemen die mensen gebruiken om hun geloof in Jezus 
Christus ter discussie te stellen. (Ga er niet al te uitge-
breid op in. De cursisten zullen dit verder bespreken 
wanneer u de specifieke leringen van Korihor behan-
delt.) Laat de cursisten hun gedachten uitspreken en zeg 
dan dat er mensen in de tijd van Alma waren die de vol-
gelingen van Jezus Christus op de proef stelden. Maak 
de cursisten duidelijk dat het Boek van Mormon hen 
uitstekend kan helpen om bedacht te zijn op dergelijke 
aantijgingen. Daarvoor verwijst u hen naar het citaat van 
president Ezra Taft Benson op p. 221 in het lesboek.

•	 Hoe	kan	een	studie	van	het	Boek	van	Mormon	ons	
beschermen ‘tegen de kwade plannen, strategieën 
en leerstellingen van de duivel in onze tijd’?

Moedig de cursisten aan om tijdens de les te letten 
op redenen waarom sommigen van Alma’s mensen 
getrouw bleven en anderen niet. Vraag ze te overwe-
gen hoe dezelfde beginselen vandaag gelden.

Hoofdstuk 29
Alma 30–31

Laat de cursisten in de Gids bij de Schriften opzoe-
ken wat het woord antichrist betekent. U kunt ze ook 
verwijzen naar de uitleg op p. 221 in het cursistenboek. 
Bespreek kort de kenmerken van iemand of een idee 
dat als antichrist kan worden beschouwd; leg daarbij 
nadruk op de ruime definitie in de Gids bij de Schriften: 
‘Iemand die of iets wat het ware evangelie of het heils-
plan vervalst en openlijk of heimelijk Christus bestrijdt.’

•	 Welke	invloed	kan	vervalst	geld	op	overheden	en	
personen hebben?

•	 Wat	betekent	het	om	het	ware	evangelie	te	
vervalsen?

•	 Welke	hedendaagse	vervalsingen	kunt	u	opnoemen	
die voorgeven eeuwig heil aan te bieden? (Geef uw 
cursisten de kans op deze vraag te reageren, maar 
sta niet toe dat er kritiek wordt geuit op andere 
religies.	Zorg	ervoor	dat	de	bespreking	ertoe	leidt	
dat de cursisten het gevaar van valse filosofieën en 
gedragingen zoals die van Korihor inzien.)

Leg uit dat ze vandaag de tactiek van een antichrist in 
het Boek van Mormon onder de loep zullen nemen. 
Vraag ze of ze Alma 30:12–18, 23–28 willen opslaan. 
Gebruik het onderstaande schema (door er een uit-
reikblad van te maken of het op het bord te zetten) of 
laat de cursisten hun eigen lijstje maken om Korihors 
verkeerde leringen vast te stellen. Help de cursisten 
een vergelijking te maken tussen de tactiek van Korihor 
en tactieken die nu worden gebruikt.

DE LEER EN TACTIEK VAN KORIHOR

Tekst De	leer	van	
Korihor

Welke	ware	
leer	viel	Korihor	
aan?

Alma	30:12

Alma	30:13

Alma	30:14

Alma	30:15

Alma	30:16

Alma	30:17
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Alma	30:18

Alma	30:23

Alma	30:24

Alma	30:25

Alma	30:26

Alma	30:27

Alma	30:28

Bespreek deze verzen door de volgende of eendere 
vragen te stellen:

•	 Hoe	lijken	de	leringen	van	Korihor	op	de	leringen	in	
onze tijd?

•	 Wat	zijn	nu	mogelijke	bronnen	(zoals	mensen,	institu-
ten of filosofieën) van dergelijke verkeerde leringen?

Leg uit dat de eerste beschermende stap tegen deze 
leringen is ze te herkennen. Door vast te stellen wat 
de leringen en tactiek van Korihor waren, kunnen 
we gemakkelijker vaststellen wat heden ten dage de 
pendanten zijn. Anderen gedeelten van dit hoofdstuk 
richten zich op manieren waarop we getrouw blijven 
aan het herstelde evangelie, zelfs als we in situaties 
terechtkomen die ons geloof beproeven. 

Alma 30:19–22, 29–44. Een sterk 
getuigenis van Jezus Christus en zijn 
profeten behoedt ons voor afvalligheid
Stel de volgende vraag:

•	 Waarom	zijn	argumenten	zoals	die	van	Korihor	
moeilijk te ontmaskeren?

Leg uit dat we lering kunnen trekken uit de reacties 
van de mensen die Korihor probeerde te misleiden. 
Schrijf Volk van Ammon op het bord. Vraag de cursis-
ten Alma 30:19–21 te lezen.

•	 Waarom	denkt	u,	van	wat	u	afweet	van	de	Ammo-
nieten, dat het Korihor niet lukte om hen te mislei-
den? (Schrijf de antwoorden van de cursisten op het 
bord naast Volk van Ammon.)

Schrijf Giddonah op het bord. Vraag de cursisten Alma 
30:21–23, 29 te lezen.

•	 Hoe	reageerde	Giddonah	op	de	argumenten	van	
Korihor? (Schrijf de antwoorden van de cursisten 
op het bord naast Giddonah.)

Vraag de cursisten om in verband met Alma 30:29 het 
citaat van de profeet Joseph Smith op p. 225 in het 
cursistenboek te lezen.

•	 Hoe	kunnen	we	weten	of	iemand	oprecht	op	zoek	
is naar de waarheid of slechts uit is op ruzie? 

•	 Hoe	kunnen	we	reageren	op	iemand	die	moei-
lijke vragen stelt, maar oprecht op zoek is naar de 
waarheid? Hoe kunnen we reageren op iemand die 
ruzie zoekt?

Schrijf Alma op het bord. Vraag de cursisten Alma 
30:30–44 te lezen.

•	 Hoe	reageerde	Alma	op	de	argumenten	van	Korihor?	
(Schrijf de antwoorden van de cursisten op het bord 
naast Alma.)

Alma getuigde krachtig van God de Vader en Jezus 
Christus. U kunt nadruk leggen op de kracht van een 
persoonlijk getuigenis. Daarvoor vraagt u een cursist 
het citaat van ouderling Jeffrey R. Holland op p. 225 
in het cursistenboek voor te lezen.

•	 In	welke	opzichten	is	een	persoonlijk	getuigenis	een	
‘tijdloos en in ultieme zin onbetwistbaar wapen’?

Alma kon een krachtig getuigenis geven, omdat hij hard 
aan zijn getuigenis had gewerkt en het had versterkt. 
Om uw cursisten uit te leggen hoe Alma zijn getuigenis 
heeft gekregen, splitst u hen in vier groepjes op.

Zet	de	volgende	vraag	op	het	bord:	Welke ervaringen 
hadden Alma voorbereid om met Korihor en zijn lerin-
gen om te gaan? Geef elk groepje een van de volgende 
schriftuurblokken: Mosiah 27–29; Alma 1–3; Alma 4–7; 
Alma 8–16. Vraag de groepjes aan de hand van de 
resumés van de hun toegewezen hoofdstukken Alma’s 
ervaringen op een rijtje te zetten.

Als de cursisten genoeg tijd hebben gehad om de 
toegewezen passages te onderzoeken, vraagt u elk 
groepje hun bevindingen mee te delen.
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•	 Welke	ervaringen	hebt	u	gehad	die	uw	getuigenis	
hebben versterkt en u hebben voorbereid om uw 
geloof te verdedigen?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	ons	zoals	Alma	voor	
te bereiden?

Vraag de cursisten Alma 30:39, 44 te lezen en de 
bewijzen te markeren die Alma gaf voor het bestaan 
van God: (1) het getuigenis van anderen, (2) de 
Schriften, en (3) Gods scheppingen. Bespreek daarna 
elk van deze bewijzen, met gebruikmaking van de 
volgende ideeën:

Getuigenis van anderen

Laat een cursist Leer en Verbonden 46:13–14 voorlezen. 
Leg uit dat het vermogen om andermans getuigenis van 
de waarheid te geloven een gave van de Geest is. 

U kunt eventueel het volgende citaat van president 
Harold–B. Lee (1899–1973), de elfde president van de 
kerk, voorlezen:

‘Sommigen van u hebben wellicht geen getuige-
nis, en dus zeg ik, zoals ik tegen anderen heb 
gezegd, als u nu geen getuigenis hebt, waarom 
houdt u zich dan niet even vast aan dat van mij? 
Houd u vast aan onze getuigenissen, het getuige-
nis van uw bisschop, uw ringpresident, totdat u 
uw eigen ontwikkeld hebt. Als u nu niet meer 
kunt zeggen dan “ik geloof omdat mijn ringpre-
sident of mijn bisschop gelooft, en ik vertrouw 
hem”, doe dat dan totdat u uw eigen getuigenis 
hebt ontwikkeld; maar ik waarschuw u dat u dat 
niet vast zal weten te houden als u het niet blijft 
ontwikkelen en niet de geboden naleeft’ (The 
 Teachings of Harold B. Lee, Clyde J. Williams 
[1996, red.], p. 136).

•	 Hoe	heeft	het	getuigenis	van	anderen	uw	getuigenis	
versterkt?

Schriften

Laat een cursist het volgende citaat van ouderling 
Donald L.	Staheli	van	de	Zeventig	voorlezen:

‘Als we oprecht de Schriften bestuderen, krij-
gen we geloof, hoop en oplossingen voor onze 
dagelijkse problemen. Naast het gebed geregeld 
de Schriften lezen, overdenken en toepassen, is 
een onvervangbaar hulpmiddel om een sterk en 
levendig getuigenis te krijgen en te versterken’ 
(Liahona, november 2004, p. 39).

•	 Hoe	hebben	de	Schriften	en	de	woorden	van	de	
hedendaagse profeten uw getuigenis versterkt?

Gods scheppingen

Vraag een cursist het citaat van president Gordon B. 
Hinckley op p. 226 in het cursistenboek voor te lezen.

•	 Hoe	getuigen	de	aarde	en	de	hemelen	van God?

Alma 30:52–53 ‘Ik heb altijd 
geweten dat er een God was’
Laat een cursist Alma 30:52–53 lezen. Lees daarna het 
volgende citaat van zuster Janette C. Hales, voormalig 
algemeen jongevrouwenpresidente, voor. Vraag de 
cursisten aandachtig naar het citaat te luisteren terwijl 
ze denken aan de fouten van Korihor.
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‘Korihor wordt omschreven (…) als een antichrist, 
maar ik betwijfel of hij dat altijd is geweest. Hebt u 
er ooit bij stilgestaan dat Korihor aanvankelijk (…) 
heel veel vragen had? Hoewel hij misschien in alle 
eerlijkheid met vragen heeft gezeten, maakte hij 
twee grote fouten. Ten eerste, verloochende hij 
zijn geloof. Hij verloochende het licht van Chris-
tus dat hem gegeven was. Ten tweede begon hij 
valse leer te verkondigen. Alma, zijn leider, gaf 
zijn getuigenis aan Korihor, waarop Korihor nog 
een fout maakte. In plaats van naar zijn leider te 
luisteren en op de influisteringen van de Geest te 
vertrouwen, verdedigde hij zijn positie met logica 
en wierp meer argumenten op. Hij eiste dat hij 
een teken kreeg. En Korihor kreeg een teken. Hij 
werd met stomheid geslagen. Hij had waarschijn-
lijk niet verwacht dat het teken hem zo persoon-
lijk zou raken, maar vaak raken de gevolgen van 
onze fouten ons persoonlijk. 

‘De verzen 52 en 53 uit hoofdstuk 30 zijn volgens 
mij heel belangrijk. Korihor erkent: ‘Ik heb altijd 
geweten dat er een God was. Maar zie, de dui-
vel heeft mij misleid’ (Alma 30:52–53). Is dat niet 
interessant? ‘Ik heb het altijd geweten.’ Hij had het 
licht van Christus in zich, maar Satan misleidde 
hem’ (‘Lessons That Have Helped Me’, Brigham 
Young University 1992–1993 Devotional and 
 Fireside Speeches [1993], p. 89).

•	 Welke	fouten	maakte	Korihor	volgens	zuster Hales?

•	 Waarom	denkt	u	dat	iemand	die	zich	in	dezelfde	
situatie als Korihor bevindt zich defensief en ruzie-
achtig opstelt in plaats van de raad van een leider 
op te volgen?

•	 Waarom	is	het	onverstandig	om	defensief	en	ruzie-
achtig te worden als we vragen of twijfel hebben?

Alma 31:5. Het woord Gods heeft de 
kracht in zich om ons beter te maken
Laat een cursist het citaat van president Boyd K. Packer 
op p. 228 in het cursistenboek voorlezen.

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	de	leerstellingen	van	
het	evangelie	te	leren?	(Zie	LV	84:85.)

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	de	leer	zelf	te	bestude-
ren en die niet alleen in de kerk te horen?

Laat een cursist Alma 31:5 voorlezen.

•	 Wat	geeft	het	woord	Gods	de	kracht	om	ons	te	ver-
beteren?	(Zie	erop	toe	dat	de	cursisten	begrijpen	dat	
het woord onder andere krachtig is, omdat het de 
Heilige Geest in ons leven brengt.)

Vraag een cursist het citaat van president Ezra Taft 
 Benson op p. 228 in het cursistenboek voor te 
lezen. Vraag de cursisten de zegeningen op te noe-
men die volgens president Benson het gevolg zijn 
van schriftstudie.

Alma 31:8–25. Ongehoorzaamheid 
leidt tot dwaling en afvalligheid
De	Zoramieten	waren	lid	van	de	kerk	geweest,	maar	
waren ‘tot grote dwalingen vervallen’ (Alma 31:9). Laat 
de cursisten de Nephieten besproken in Alma 30:3 
vergelijken	met	de	Zoramieten	besproken	in	Alma	
31:9–10.

•	 Hoe	wordt	ons	getuigenis	beïnvloed	door	
ongehoorzaamheid?

Laat de cursisten een kruisverwijzing maken van Alma 
31:9 en Johannes 7:17    .

•	 Hoe	wordt	ons	getuigenis	beïnvloed	door	
gehoorzaamheid?

Laat de cursisten Alma 31:1–25 vluchtig lezen en een 
lijstje	maken	van	de	kenmerken	van	de	Zoramieten	en	
hun godsdienstige gebruiken. (De cursisten kunnen 
in	hun	lijstjes	hebben	staan	dat	de	Zoramieten	steeds	
hetzelfde gebed opzegden, op één plaats baden, slechts 
eenmaal per week aanbaden, geloofden dat alleen zij 
gered werden, materialistisch waren en neerkeken op 
de armen.) Geef een paar cursisten de kans om hun 
lijstje aan de klas mee te delen. (U kunt overwegen een 
paar	van	de	gebruiken	van	de	Zoramieten	te	vergelijken	
met een paar van onze neigingen om in grote lijnen 
steeds hetzelfde te bidden, een keer per week te aan-
bidden, het gevoel te hebben dat we uitverkoren zijn 
en beter dan anderen, en materialistisch te worden.)
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Maak de cursisten met de volgende vragen en bespre-
king duidelijk dat actieve betrokkenheid bij het 
evangelie, zoals tempelwerk, gezinsavond, dienst-
betoonprojecten, en activiteiten in onze wijken en 
gemeenten, ons dicht bij de Heer houden. Dergelijke 
activiteiten brengen de Heilige Geest ook doordeweeks 
in ons leven, niet alleen op de sabbat. Doordat de 
Geest deel wordt van ons dagelijks leven kunnen we 
de antichristen van onze tijd weerstaan en getrouw aan 
Jezus Christus blijven.

•	 In	Alma	31:10	staat	dat	de	Zoramieten	weigerden	
zich ‘aan de gebruiken van de kerk’ te houden. 
Welke ‘gebruiken van de kerk’ kennen wij nu? (Ant-
woorden kunnen zijn: priesterschapsverordeningen, 
gelegenheid tot dienen in de kerk, gezinstaken zoals 
gezinsavond, persoonlijk gebed, schriftstudie, en 
tempelwerk en familiegeschiedenis.)

•	 Hoe	behoeden	deze	gebruiken	ons	voor	verleiding?

•	 Hoe	brengen	deze	gebruiken	de	Geest	in	ons leven?

•	 Waarom	is	het	woord	dagelijks in vers 10 belangrijk 
om	de	Geest	bij	ons	te	houden?	(Zie	2 Korintiërs	
4:16; Helaman 3:36. Merk op dat aangezien hoog-
moed ‘van dag tot dag in [ons kan voortwoekeren]’ 
wij ‘van dag tot dag vernieuwd’ dienen te worden.)

Alma 31:12–38. Discipelen van Jezus Christus 
hebben elkaar lief en dienen elkaar
Alma 31 bevat twee gebeden die hemelsbreed van 
elkaar verschillen. Laat de cursisten het gebed van de 
Zoramieten	met	dat	van	Alma	vergelijken,	zodat	ze	
de mogelijke gedachten en overtuigingen onderken-
nen die aan de gebeden ten grondslag liggen. Laat de 

cursisten vluchtig Alma 31:15–18 (het gebed van de 
Zoramieten)	en	Alma	31:26–35	(Alma’s	gebed)	lezen.	
Vraag	ze	wat	ze	uit	de	gebeden	over	de	Zoramieten	en	
Alma te weten zijn gekomen. Vraag twee cursisten die 
bevindingen op het bord te zetten, waarbij de ene cur-
sist	de	bevindingen	over	de	Zoramieten	en	de	andere	
de bevindingen over Alma op het bord zet.

•	 Waar	denkt	u	dat	Alma	zich	door	heeft	laten	leiden?	
(Antwoorden kunnen zijn: zijn getuigenis, zijn liefde 
voor God, en zijn liefde voor andere mensen.) 

Zorg	dat	de	cursisten	inzien	dat	een	getuigenis	van	
Jezus Christus ertoe leidt dat we anderen liefhebben en 
dienen. Lees het volgende citaat van ouderling Mar-
vin J. Ashton van het Quorum der Twaalf Apostelen 
(1915–1994) voor:

‘Als we echt bekeerd raken tot Jezus Christus, en 
ons aan Hem toewijden, gebeurt er iets moois: 
onze aandacht gaat zich richten op het welzijn 
van onze medemens, en de manier waarop wij 
anderen behandelen laat zich steeds meer ken-
merken door geduld, vriendelijkheid, tedere aan-
vaarding, en het verlangen om een positieve rol 
in hun leven te spelen. Dat is het begin van ware 
bekering’ (Conference Report, april 1992, p. 26; 
of Ensign, mei 1992, p. 20).

•	 Wat	vroeg	Alma	omdat	hij	van	de	mensen	hield?	
(Zie Alma	31:34–35.)

•	 Hoe	kunnen	wij	Alma’s	voorbeeld	zoal	in	ons	leven	
toepassen?
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Inleiding
De	zending	van	Alma	en	Amulek	onder	de	Zoramieten	
laat zich kenmerken door diepzinnige leringen over 
geloof, gebed, aanbidding en de verzoening. Soms 
gieten leerkrachten dit schriftuurblok in een les die 
uitsluitend over een van deze onderwerpen gaat. Of ze 
onderwijzen in een paar van die onderwerpen maar 
vergeten duidelijk te maken hoe ze tot elkaar staan 
in de context van de leringen van Alma en Amulek. 
Uw onderwijs van Alma 32–35 zal het best tot zijn 
recht komen als u de cursisten laat zien dat elk van 
die onderwerpen verband met elkaar houden: Door 
het woord te beproeven, ontwikkelen we geloof. Ons 
geloof leidt ertoe dat we gaan bidden en gaan ver-
trouwen op het oneindige en eeuwige offer van Jezus 
Christus. Dit vertrouwen leidt er weer toe dat we ons 
gaan bekeren en ons gaan voorbereiden op de dag dat 
we in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader 
en Jezus Christus terugkeren. Met dit grotere plaatje 
in gedachten, zullen de cursisten begrijpen wat hun 
geloof voor hen kan doen.

Sommige onderdelen van deze les bevatten verschil-
lende onderwijsideeën. Denk aan de capaciteiten en 
interesses van uw cursisten en kies alleen die onder-
wijsideeën uit die hun het meest tot nut zijn.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Het	is	beter	om	uit	eigen	keuze	ootmoedig	te	zijn	dan	

ertoe te worden gedrongen (zie Alma 32:1–16, 25).

•	 Het	woord	beproeven	leidt	tot	geloof	in	Christus	(zie	
Alma 32:17–43; 33:12–23; noot: Alma 32:21 is een 
kerntekst    ).

•	 Ons	hart	dient	voortdurend	in	gebed	tot	Hem	uit	te	
gaan (zie Alma 33:1–11; 34:17–27, 39).

•	 Het	grote	plan	van	de	Eeuwige	God	vereiste	een	
verzoening — een oneindig en eeuwig offer (zie 
Alma 33; 34:1–17).

•	 De	Heer	gebiedt	ons	de	dag	van	onze	bekering	
niet uit te stellen (zie Alma 34:32–41; noot: Alma 
34:32–34 is een kerntekst    ).

Hoofdstuk 30
Alma 32–35

Onderwijsideeën
Alma 32:1–16, 25. Het is beter om uit 
eigen keuze ootmoedig te zijn dan 
ertoe te worden gedrongen
Vraag cursisten uit te leggen waarom ootmoed van 
essentieel belang is in het bekeringsproces.

Vraag een cursist Alma 32:1–3 voor te lezen.

•	 Wat	was	de	financiële	en	sociale	status	van	hen	
die de boodschap van Alma en zijn metgezellen 
ontvingen?

•	 Welke	betekenis	hecht	u	aan	het	feit	dat	deze	Zora-
mieten zowel ‘arm van hart’ als ‘arm wat de dingen 
der wereld betreft’ waren? 

Laat een andere cursist Alma 32:4–6 voorlezen.

•	 Wat	denkt	u	dat	de	zinsnede:	‘gereed	waren	om	het	
woord te horen’ betekent?

Lees Alma 32:13–16 voor aan de cursisten. Vraag ze 
mee te lezen en te letten op waarheden over ootmoed 
en het proces om ootmoedig te worden, en die te mar-
keren. Vraag ze wat ze hebben geleerd.

•	 Waarom	is	het	beter	om	uit	eigen	keuze	ootmoedig	
te zijn dan ertoe te worden gedrongen?

Laat de cursisten alleen of in koppels werken aan een 
actielijst waarmee iemand meer ootmoed kan ontwik-
kelen. Vraag verschillende cursisten of koppels hun 
ideeën aan de klas mee te delen. Vraag ze aan te geven 
hoe de acties die zij hebben gevonden tot grotere oot-
moed zullen leiden.

Vraag een cursist het citaat van president Ezra Taft 
 Benson op p. 232 in het cursistenboek voor te lezen. 
Vraag de andere cursisten te luisteren of ze nog meer 
ideeën horen over ootmoedig worden.

Moedig de cursisten aan om ervoor te kiezen ootmoe-
dig te zijn door de raad van president Benson op te 
volgen en een van de acties in praktijk te brengen die 
ze in de Schriften hebben gevonden. Maak ze duidelijk 
dat het voorbeeld van de Heiland te volgen altijd een 
goed idee is om ootmoediger te worden.
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Alma 32:17–43; 33:12–23. Het woord 
beproeven leidt tot geloof in Christus
Vraag de cursisten waarom mensen proeven doen. 
(Om erachter te komen of een vooronderstelling 
klopt.) Vraag de cursisten om proeven te beschrijven 
die zij bij scheikunde of andere vakken hebben ver-
richt. Vraag hun welke stappen ze hebben genomen 
om hun proeven te voltooien. Als onderdeel van deze 
bespreking maakt u uw cursisten duidelijk dat een 
proef actie vereist, niet slechts speculatie van de kant 
van de onderzoeker.

Laat een andere cursist Alma 32:4–6 voorlezen.

•	 Wat	denkt	u	dat	Alma	bedoelde	toen	hij	de	Zoramie-
ten aanraadde ‘om [zijn] woorden te beproeven’?

•	 Wat	kan	ieder	van	ons	doen	om	dezelfde	proef	uit	
te voeren?

Ter bevordering van de bespreking van deze vraag 
kunt u uw cursisten de verzen 27–42 laten lezen en 
de stappen laten vaststellen van de proef die Alma 
voorstelde. Leg uit dat in deze passage het zaad het 
woord Gods voorstelt. Geef de cursisten voldoende tijd 
en	vraag	ze	vervolgens	wat	ze	gevonden	hebben.	Zet	
hun antwoorden op het bord. De lijst zou de volgende 
stappen kunnen bevatten:

	1.	Verlangen	te	geloven	—	vers 27

	2.	Ruimte	geven	aan	het	woord,	zodat	het	in	uw	hart	
wordt	gezaaid	—	verzen 27–28

	3.	Het	niet	uitwerpen	door	ongeloof	—	vers 28

	4.	De	groei	van	het	zaad	zien—vers 28

	5.	De	boom	verzorgen	—	vers 37

	6.	De	boom	niet	verwaarlozen	—	vers 38

	7.	Uitzien	naar	de	vrucht	van	de	boom	—vers 40

	8.	De	vrucht	plukken	—vers 42

•	 Wat	houdt	het	volgens	u	in	om	plaats	in	te	ruimen	
‘zodat [het woord Gods] in uw hart kan worden 
gezaaid’? (Vs. 28). Wat denkt u dat het betekent om 
het woord Gods in u te voelen ‘zwellen’? (Vs. 28). 
Wat denkt u dat het betekent om het woord te 

verzorgen?	(Zie	vs. 41).	Hoe	beschrijven	de	woorden	
verruimen, verlichten en ontspruiten in de verzen 
28 en 34 het effect dat het woord Gods op ons 
kan hebben?

Vraag de cursisten de verzen 41–42 door te nemen en 
de woorden te noteren die de vruchten van de boom 
omschrijven.	Zij	kunnen	bijvoorbeeld	de	zinsnede	
‘opspruit tot het eeuwige leven’ noteren, alsmede de 
woorden kostbaar, zoet, wit en rein; en de belofte dat 
zij die zich aan de vrucht vergasten, gevuld zullen wor-
den en niet meer zullen hongeren of dorsten. Maak de 
cursisten duidelijk dat de vrucht de zegeningen voor-
stelt die we kunnen ontvangen door de verzoening, 
met inbegrip van de zegen van het eeuwige leven (zie 
hoofdstuk 3 in dit boek).

Geef de cursisten de kans te vertellen wat hun erva-
ringen zijn geweest toen zij het woord Gods beproef-
den. U kunt desgewenst uw ervaringen vertellen over 
hoe uw geloof gesterkt is doordat u het woord heeft 
beproefd. Moedig de cursisten aan om het woord te 
blijven beproeven.

Deel	de	klas	op	in	koppels.	Zeg	elk	koppel	Alma	
32:28–43 te analyseren op beginselen die betekenis 
hebben voor hen. Laat ze hun bevindingen in hun 
Schriften markeren en daarna met hun koppelgenoot 
bespreken. Als ze voldoende tijd hebben gekregen om 
hun bevindingen te bespreken, vraagt u ze een lijst met 
vragen te maken die kunnen worden beantwoord met 
de leerstellingen en beginselen die zij hebben gevon-
den. U kunt hun vragen eventueel op het bord zetten. 
Maak de cursisten duidelijk dat ze door schriftstudie 
antwoord kunnen vinden op belangrijke vragen. 

Vraag	de	cursisten	om	het	gebed	van	de	Zoramieten	in	
Alma 31:15–18 door te lezen.

•	 Wat	geloofden	de	Zoramieten	over	de	noodzaak	van	
een Heiland?

Vraag de cursisten Alma 33:12–22 door te lezen, waar 
Alma	tot	de	Zoramieten	over	Christus	spreekt.	Laat	de	
cursisten tellen hoeveel keer Alma in deze verzen naar 
de Heiland verwijst.

•	 Wat	komen	we	uit	deze	verzen	over	Jezus	Christus	
te weten?
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•	 Alma	vertelde	het	verhaal	van	de	Israëlieten	die	
weigerden naar een door Mozes vervaardigd zin-
nebeeld van Christus te kijken (zie Alma 33:19–22; 
zie ook Numeri 21:5–9; 1 Nephi 17:41). Hoe kan dit 
voorbeeld	van	nut	zijn	geweest	voor	de	Zoramieten?	
Hoe helpt het u?

U kunt uitleggen dat de Israëlieten niets anders hoef-
den te doen dan kijken. Dat kan vergeleken worden 
met Alma’s verzoek om ‘een sprankje geloof [te] oefe-
nen’ (Alma 32:27).

Laat een cursist Alma 32:22–23 voorlezen.

•	 Wat	leren	we	uit	deze	verzen	over	de	betekenis	van	
het zaad, de boom en de vrucht in Alma 32? (Wel-
licht wilt u uitleggen dat Alma in vers 23 van hoofd-
stuk 33, waarin hij wenst dat zij ‘dit woord in [hun] 
hart zaai[en]’, verwijst naar een getuigenis van Jezus 
Christus, dat hij in vers 22 samenvat.)

Alma 33:1–11; 34:17–27, 39. Ons hart dient 
voortdurend in gebed tot Hem uit te gaan
Vraag de cursisten Alma 33:1 te lezen en de vragen 
te	onderstrepen	die	de	Zoramieten	na	zijn	leerrede	
aan	Alma	stelden.	Zet	de	vragen	op	aanwijzing	van	
de cursisten op het bord. Vraag waarom die vragen 
belangrijk zijn.

Verzoek de cursisten Alma 33:2–11 te lezen en er 
op te letten hoe Alma de vragen in vers 1 begint te 
beantwoorden.

•	 Hoe	kan	gebed	de	vragen	in	vers 1	helpen	
beantwoorden?

•	 In	vers 3	gebruikt	Alma	de	woorden	gebed en aan-
bidding als synoniemen. Hoe is gebed hetzelfde als 
aanbidding?

•	 Wanneer	hebben	uw	gebeden	de	meeste kracht?

Geef de cursisten de gelegenheid te vertellen wanneer 
zij de kracht van het gebed hebben gevoeld. Geef ze 
voldoende tijd om over hun ervaringen na te denken 
voordat ze antwoord geven.

•	 Waarom	is	het	een	daad	van	barmhartigheid	om	
naar onze gebeden te luisteren? Wat betekent de 
zinsnede	‘wegens	uw	Zoon’	in	vers 11	voor u?

Vraag de cursisten Amuleks leerrede in Alma 13:6, 
17–18 te lezen. Vraag ze daarna de verzen 27 en 39 te 
lezen en te zoeken naar een woord dat de frequen-
tie van onze gebeden aangeeft. Als zij de tijd hebben 
gehad om de passage aan een onderzoek te onderwer-
pen, geeft u in overweging om het woord voortdurend 
te markeren.

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	uw	hart	‘voortdu-
rend in gebed [uit te laten gaan]’?

Terwijl de cursisten dit bespreken, vraagt u hen om het 
citaat van president Henry B. Eyring op p. 237  in het 
cursistenboek te lezen. Bespreek met de cursisten hoe 
dat citaat hun begrip verruimt van wat het betekent 
hun hart voortdurend in gebed uit te laten gaan. Laat 
de cursisten de volgende vragen overwegen en in hun 
hart beantwoorden: 

•	 Wat	kunt	u	doen	om	deze	leringen	toe	te	passen?	
Wat kunt u doen om meer in gebed te zijn en ont-
vankelijker te worden voor persoonlijke openbaring?

Geef uw getuigenis in verband met de instructies van 
Amulek aangaande gebed.

Alma 33; 34:1–17. Het grote plan van de 
Eeuwige God vereiste een verzoening 
— een oneindig en eeuwig offer 
Toen	Alma	tot	de	Zoramieten	sprak,	verwees	hij	naar	
de leringen van drie profeten van wie de geschriften 
op	de	platen	van	koper	voorkwamen:	Zenos,	Zenock	
en Mozes. Laat de cursisten Alma 33:3–23 doorlezen en 
vaststellen wat deze profeten schreven over de Hei-
land. Geef ze in overweging alle teksten waarin Alma 
of een van die profeten verwijst naar Jezus Christus als 
de	Zoon	van	God	te markeren.

•	 Waarom	is	het	belangrijk	dat	we	weten	dat	Jezus	
Christus	de	Zoon	van	God	is?	Hoe	beïnvloedt	deze	
kennis uw geloof in Jezus Christus?

•	 Welke	eigenschappen	van	God	benadrukt	Alma	in	
Alma 33:4–11?

•	 Welke	aspecten	van	Christus’	eeuwige	zending	tre-
den in Alma 33:22 op de voorgrond? Waarom wordt 
onze last licht als we deze kennis in ons hart zaaien 
en	haar	verzorgen?	(Zie	Alma	33:23.)
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Zet	de	woorden	oneindig en eeuwig op het bord. 
Vraag de cursisten de betekenis van deze woorden te 
bespreken.

Vraag de cursisten de woorden gehele en allen (twee 
keer) in Alma 34:9 te markeren. Bespreek wat Amu-
lek in dit vers predikt over onze gevallen staat en de 
verzoening. De volgende vragen kunnen bij de bespre-
king van pas komen:

•	 Hoe	maakte	de	val	van	Adam	en	Eva	de	verzoe-
ning	noodzakelijk?	(Zie	Mosiah	16:3–4;	Alma	
12:22; 22:14.)

•	 Waarom	was	de	Heiland	volgens	Alma	34:10	de	
enige die een offer kon brengen dat het gehele 
mensdom kon redden?

Wijs de cursisten op de woorden oneindig en eeuwig 
op het bord. Laat een cursist Alma 34:10–14 voorle-
zen terwijl de overige cursisten nagaan wat er in deze 
verzen oneindig en eeuwig is. (Maak ze duidelijk dat 
zowel	de	verzoening	als	de	Zoon	van	God	oneindig	en	
eeuwig is.)

•	 Hoe	is	de	verzoening	oneindig	en eeuwig?

•	 Hoe	is	de	Heiland	oneindig	en eeuwig?

Ter bevordering van de bespreking over deze vragen, 
vraagt u de cursisten de citaten van ouderling Bruce R. 
McConkie en ouderling Russell M. Nelson op p. 238 
in het cursistenboek te lezen. Het citaat van ouderling 
Nelson staat ook op de meegeleverde dvd A .

Overweeg het volgende citaat van president Ezra Taft 
Benson (1899–1994), de dertiende president van de 
kerk, voor te lezen en te bespreken:

‘Hij kon	zijn	zending	vervullen,	omdat	Hij	de	Zoon	
van God was en Hij de macht Gods bezat.

‘Hij was bereid zijn zending te vervullen omdat Hij 
ons liefheeft.

‘Geen sterfelijk wezen had de macht of het 
vermogen om alle andere stervelingen uit hun 
verloren en gevallen staat te verlossen, noch kon 
iemand anders zijn leven afstaan en daarmee een 
universele opstanding van alle andere stervelingen 
teweegbrengen.

‘Alleen Jezus Christus was in staat en bereid om 
een dergelijke verlossende liefdesdaad tot stand te 
brengen’ (Conference Report, oktober 1983, p. 6; 
of Ensign, november 1983, pp. 6–7; cursivering 
toegevoegd).

Geef de cursisten aan hoe ze de zegeningen van de 
oneindige en eeuwige verzoening kunnen ontvangen 
door Alma 34:15–17 na te zoeken op een zinsnede die 
vier keer verschijnt. (‘Geloof tot bekering’.)

•	 Wat	betekent	de	zinsnede	‘geloof	tot	bekering’?

•	 Hoe	leidt	geloof	tot bekering?

•	 Welke	zegeningen	ontvangen	wij	volgens	Alma	
34:16 als we ons geloof tot bekering oefenen? Wat 
gebeurt er als we geen geloof tot bekering oefenen?

Alma 34:1–8. De grote vraag van de Zoramieten
Vraag enkele cursisten naar voren te komen en op 
het bord verschillende grote vragen te zetten die het 
mensdom zich heeft gesteld. Dat kunnen vragen zijn 
als ‘Waar komen we vandaan?’, ‘Wat is het doel van het 
leven?’ of ‘Bestaat er een God?’ Vergelijk de vragen van 
de	cursisten	met	de	‘grote	vraag’	die	de	Zoramieten	in	
Alma 34:5 hadden. Geef de cursisten in overweging 
dat	de	grote	vraag	van	de	Zoramieten	—	‘of	het	woord	
in	de	Zoon	van	God	is,	of	dat	er	geen	Christus	zal	
zijn’ — vergelijkbaar is met de vragen die veel mensen 
zich tegenwoordig stellen, zoals of hun heil in Christus 
is en of er werkelijk een Redder zal komen. Vraag de 
cursisten om Alma 34:6–8 door te lezen en daarna te 
vertellen hoe Amulek deze grote vraag beantwoordde. 
Bespreek hoe anders de wereld eruit zou zien als 
iedereen het juiste antwoord op deze vraag kende en 
geloofde. Ons antwoord op deze vraag beïnvloedt de 
keuzes die we maken.

Alma 34:32–41. De Heer gebiedt ons de 
dag van onze bekering niet uit te stellen
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), de tiende 
president van de kerk, heeft verklaard: ‘Dit leven is de 
belangrijkste periode in ons eeuwig bestaan’ (Doctrines 
of Salvation, samengesteld door Bruce R. McConkie, 
3 delen [1954–56], deel 1, p. 69). Lees Alma 34:32–
34     samen en let op beginselen die de verklaring 
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van president Smith staven. Ter beklemtoning van de 
noodzaak om ons in dit leven te bekeren, leest u het 
citaat van ouderling Melvin J. Ballard op p. 240 in het 
cursistenboek.

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	ons	voor	te	bereiden	op	
onze ontmoeting met God?

•	 Stel	u	voor	dat	een	vriend	tegen	u	zegt:	‘Ik	geniet	
ervan om een beetje met zonde te experimenteren, 
maar ik ben wel van plan mij te bekeren en mij aan 
de normen te gaan houden.’ Wat zou u zeggen tegen 
iemand met zo’n houding?

Stel de volgende vraag:

•	 Wie	is	er	verantwoordelijk	voor	ons heil?

Laat de cursisten Amuleks antwoord op deze vraag 
Alma 34:37–41 lezen.

•	 Amulek	raadde	de	mensen	aan	om	hun	‘behou-
denis	[te	bewerken]’	(Alma	34:37).	Zowel	hij	als	
Alma leerde het volk dat zij voor hun heil op de 
Heer moesten vertrouwen. Hoe gaan die twee 
beginselen samen?

Geef uw getuigenis van de noodzaak om alles te doen 
wat we kunnen en tegelijk op de Heiland te vertrou-
wen (zie 2 Nephi 25:23–26).
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Inleiding
In deze hoofdstukken geeft Alma zijn laatste raad aan 
zijn zoons Helaman, Shiblon en Corianton. Alma’s raad 
omvat gevoelige leringen inzake vergeving van zon-
den, de bekeringskracht van de Schriften, standvastig-
heid, en de ernst van seksuele overtredingen. Evenals 
Helaman, Shiblon en Corianton zullen de cursisten het 
werk van de Heer beter kunnen uitvoeren als zij deze 
leringen begrijpen en toepassen. Wanneer zij deze 
raad, in het bijzonder wat de wet van kuisheid betreft, 
bestuderen en bespreken, waak er dan voor dat zij niet 
hun eigen overtredingen te berde brengen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Als	we	ons	bekeren,	verwijdert	de	verzoening	bittere	

pijnen en brengt zoete vreugde (zie Alma 36:12–21).

•	 De	woorden	van	Christus	leiden	tot	het	eeuwige	
leven (zie Alma 37).

•	 Standvastigheid	en	getrouwheid	brengen	grote	zege-
ningen (zie Alma 38).

•	 Seksuele	zonde	is	een	gruwel	in	Gods	ogen	(zie	
Alma 39:1–11).

Onderwijsideeën
Alma 36–39. Overzicht
Vraag de cursisten zich een tijd in de toekomst voor 
te stellen waarin zij hun laatste raad en getuigenis aan 
hun kinderen geven. 

•	 Welke	raad	zou	je	hun geven?

•	 Waar	zou	je	hen	voor	waarschuwen?

Zet	hun	antwoorden	op	het	bord.	Leg	uit	dat	de	cursis-
ten vandaag de laatste woorden en het getuigenis van 
Alma voor ieder van zijn drie zoons zullen bestuderen 
en bespreken.

Vraag de cursisten Alma’s eerste raadgeving aan ieder 
van zijn zoons te lezen: Alma 36:1–3; 38:1, 5; 39:1.

•	 Waarom	denkt	u	dat	Alma	nadruk	legt	op	het	onder-
houden van de geboden en op God vertrouwen 
voor steun?

•	 Hoe	is	Alma’s	raad	in	deze	verzen	op	ons	van	
toepassing?

Hoofdstuk 31
Alma 36–39

•	 Een	paar	jaar	na	deze	raad	te	hebben	gekregen,	
voerde Helaman de zoons van de Anti-Nephi-Lehie-
ten aan in de strijd (zie Alma 53:14–19). Hoe denkt 
u dat zijn vaders raad hem geholpen heeft bij deze 
verantwoordelijkheid?

Leg uit dat één reden dat Alma zijn getuigenis heeft 
gegeven, was om zijn zoons duidelijk te maken dat hij 
niet uit zijn eigen wijsheid putte, maar uit de inspiratie 
en openbaring van God (zie Alma 36:4–5; 38:6). Als 
onderdeel van Alma’s raad aan zijn zoons, sprak hij 
over zijn bekering en gaf hij zijn getuigenis van Jezus 
Christus (zie Alma 36:3–22; 38:6–9; 39:15). Het keer-
punt in Alma’s leven was toen hij zich herinnerde wat 
zijn vader hem had bijgebracht over Jezus Christus en 
toen hij zich om hulp tot de Heiland wendde. Alma 
werd pas gelukkig toen hij zich tot de Heiland wendde.

•	 Waarom	is	het	voor	kinderen	belangrijk	om	hun	
ouders hun getuigenis te horen geven?

Leg uit dat Alma, toen hij zijn bekeringsverhaal ver-
telde, diepzinnige en pertinente leerstellingen naar 
voren bracht die zijn zoons tot zegen waren. Die lerin-
gen kunnen ons ook tot zegen zijn — ze kunnen ons 
begrip van de verzoening enorm vergroten. Om deze 
reden zal een groot deel van deze les zich concentre-
ren op wat we uit Alma’s ervaringen over de verzoe-
ning te weten komen.

Alma 36:12–21. Als we ons bekeren, 
verwijdert de verzoening bittere 
pijnen en brengt zoete vreugde 
Leg uit dat Alma, toen hij over zijn bekering vertelde, 
de pijn beschreef die hij voelde toen de engel tot hem 
sprak. Vraag de cursisten Alma 36:12–21 te lezen.

•	 Welke	woorden	en	zinsneden	gebruikte	Alma	om	
zijn pijn te beschrijven?

•	 Wat	kunnen	we	uit	deze	zinsneden	leren	over	de	
gevolgen van zonde?

Om de klas duidelijk te maken dat Alma’s lijden een 
positieve uitwerking had — en ze te laten inzien dat 
hun schuldgevoelens tot positieve resultaten kunnen 
leiden — stelt u de volgende vragen:

•	 Welk	doel	heeft	fysieke	pijn	in	ons	leven?	(Zet	de	
antwoorden van de cursisten summier op het bord.)
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•	 Hoe	kan	geestelijke	pijn	een	soortgelijk	
doel hebben?

•	 Wat	was	het	resultaat	van	Alma’s	geestelijke	pijn?	Wat	
kunnen we leren van Alma’s voorbeeld als we deze 
geestelijke pijn voelen?

Ter bekrachtiging van de voorgaande bespreking laat u 
een cursist het volgende citaat van ouderling Boyd K. 
Packer, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, 
voorlezen:

‘Uw lichaam en geest hebben een ingebouwd 
alarmsysteem. Voor uw lichaam is het pijn; voor 
uw geest is het schuldgevoel — ofwel geestelijke 
pijn. Hoewel pijn noch schuldgevoel prettig zijn, 
en een overmaat van een van beide verwoestend 
kan zijn, zijn beide beschermend, want ze laten 
een alarm afgaan: “Doe dat niet weer!”

‘Wees voor beide dankbaar. (…) Leer aandacht 
te schenken aan die geestelijke, waarschuwende 
stem in uw binnenste’ (Conference Report, april 
1989, p. 72; of Ensign, mei 1989, pp. 54, 59).

Vraag de cursisten het citaat van president Spencer W. 
Kimball op p. 244 in het cursistenboek te lezen. Laat ze 
letten op de rol van Jezus Christus in onze bekering.

•	 Hoe	kan	iedere	overtreder	volgens	president	Kimball	
bevrijd worden?

•	 Hoe	zou	u	het	verband	tussen	de	verzoening	van	
Jezus Christus en Alma’s bevrijding uitleggen? 

•	 Hoe	leidt	bekering	tot vreugde?

Om de cursisten meer begrip te geven van de rol van 
Jezus Christus in onze bekering, vraagt u een cursist 
het citaat van president Ezra Taft Benson op p. 244 in 
het cursistenboek voor te lezen.

•	 Wat	is	volgens	president	Benson	het	verschil	tussen	
verbetering en bekering?

Lees het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks 
van het Quorum der Twaalf Apostelen voor (staat ook 
op de meegeleverde dvd A ):

‘De vreugde die volgt op bekering van zonde 
komt van de Geest des Heren (zie Mosiah 4:3, 
20). Het is een vervulling van de belofte van de 
Heer: ‘Ik zal u van mijn Geest meedelen, die uw 
verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde 
zal vervullen’ (LV 11:13). De apostel Paulus heeft 
verklaard: ‘De vrucht van de Geest is liefde, blijd-
schap, vrede’ (Galaten 5:22). Het komt tot ieder 
op dezelfde manier — tot de rijken en armen, tot 
de prominenten en de onbekenden. God schenkt 
zijn grootste gave van barmhartigheid aan ieder-
een door de verzoening, want God kent geen 
aanneming des persoons’ (Conference Report, 
oktober 1991, pp. 103–104; of Ensign, november 
1991, p. 75).

Maak de cursisten duidelijk dat de grootste gave die 
de	Vader	ons	kon	geven	het	zoenoffer	van	zijn	Zoon	
was, die deze vreugde mogelijk heeft gemaakt. U kunt 
wellicht uw getuigenis geven van de vreugde die de 
verzoening bij bekering brengt.

Alma 37. De woorden van Christus 
leiden tot het eeuwige leven
Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het	bord	(zonder	
de tekst die tussen haakjes staat):

Alma 37:5–9 (Grote dingen worden door kleine en 
eenvoudige dingen teweeggebracht; de Schriften 
dienen behouden te blijven omdat ze mensen tot de 
kennis van God de Vader en Jezus Christus brengen en 
leiden tot eeuwig heil. Merk op dat de verzen 6–7 een 
kerntekst zijn    .)

Alma 37:34–37 (Word goede werken nooit moe; 
leer wijsheid in uw jeugd — leer de geboden Gods te 
onderhouden; raadpleeg de Heer bij al uw handelin-
gen, en Hij zal u ten goede leiden. Merk op dat vers 35 
een kerntekst is    .)

Alma 37:38–47 (Net als Lehi’s familie leiding van 
de Heer ontving door middel van de Liahona als ze 
getrouw en ijverig waren, kunnen wij de leiding van 
de Heer ontvangen door middel van de Schriften als 
we getrouw en ijverig zijn.)
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Deel de klas op in drie groepjes. Laat elk groepje een 
van deze schriftuurblokken bestuderen op hoe wij de 
woorden van Christus kunnen ontvangen.

Als de groepjes voldoende tijd hebben gekregen, kiest 
elk groepje een woordvoerder die de bevindingen van 
het groepje naar voren brengt.

Alma 38. Standvastigheid en getrouwheid 
brengen grote zegeningen
Leg uit dat we belangrijke beginselen kunnen leren als 
we Shiblon met Corianton vergelijken. 

Laat de cursisten Alma 38:2–3 lezen en woorden en 
zinsneden onderstrepen die het gedrag van Shiblon 
omschrijven. Laat de cursisten daarna Alma 39:1–5 
lezen en woorden en zinsneden onderstrepen die het 
gedrag van Corianton omschrijven.

Maak de cursisten duidelijk dat Shiblon, omdat hij 
standvastig en getrouw was, de rijkste zegenin-
gen van de Heer kon ontvangen. Hoewel er weinig 
over Shiblon geschreven is, is hij een voorbeeld van 
getrouwheid.

•	 Welke	beproevingen	wist	Shiblon	te	doorstaan	door	
zijn geloof?

Vraag de cursisten Alma 63:1–2 te lezen.

•	 Wat	maken	deze	verzen	duidelijk	over	Shiblons	
levenslange standvastigheid?

Vraag de cursisten mensen uit hun omgeving te 
omschrijven die op Shiblon lijken — getrouwe hei-
ligen over wie niet veel is geschreven of gezegd. 
Vraag de cursisten te vertellen wat ze in deze mensen 
bewonderen.

Het kan nuttig zijn om de cursisten eraan te herin-
neren dat Corianton zich uiteindelijk bekeerde en 
terugkeerde in de dienst van de Heer (zie Alma 49:30; 
63:1–2). De cursisten dienen te begrijpen dat zelfs wie 
ernstige zonden begaan zich kunnen en behoren te 
bekeren.	Ze	dienen	ook	te	begrijpen	dat	de	prijs	van	
Coriantons zonden hoog was, zowel voor Corian-
ton als voor wie door zijn slechte voorbeeld werden 
beïnvloed.

Alma 39:1–11. Seksuele zonden is 
een gruwel in Gods ogen
Lees Alma 39:1–4 voor terwijl de cursisten meelezen 
en vaststellen welke fouten Corianton maakte die hem 
ertoe	brachten	seksuele	zonden	te	begaan.	Zet	de	ant-
woorden van de cursisten op het bord. Hun antwoor-
den kunnen zijn dat Corianton:

 1. Het voorbeeld van zijn broer niet volgde (vers 1).

 2. Geen acht sloeg op de woorden van zijn vader 
(vers 2).

 3. Roemde op zijn eigen kracht en wijsheid (vers 2).

 4. De bediening verliet — een veilige plek (vers 3).

 5. Naar Siron ging, een plek van verleiding (vers 3).

 6. Anderen in zonde volgde (vers 4).

Vraag de cursisten hoe elk van die fouten Corianton 
ertoe bracht seksuele zonden te begaan. Bespreek met 
de cursisten hoe deze zelfde fouten ook nu tot zonde 
kunnen leiden.

Laat de cursisten Alma 39:5–8 lezen.

•	 Wat	wilde	Alma	bereiken	met	zijn	onderricht	aan	
Corianton?

Deel de klas op in koppels en laat ze Alma 39:9–14 
bestuderen. Laat de cursisten een lijstje opstellen met 
de beginselen waarin Alma Corianton onderrichtte om 
hem tot bekering te brengen. Laat verschillende kop-
pels hun bevindingen aan de klas meedelen.

Vraag de cursisten in hun eigen woorden uit te leggen 
wat de volgende zinsneden uit vers 9 betekenen:

•	 ‘Niet	meer	de	begeerten	van	uw	ogen najaagt.’

•	 ‘Uzelf	in	die	dingen	te	verloochenen.’	(Zie	3 Nephi	
12:29–30 en Matteüs 16:24 voor aanvullende hulp bij 
deze zinsneden.)

Deze les biedt een goede kans om het wijdverspreide 
probleem van pornografie aan de orde te stellen. Lees 
en bespreek de citaten op pp. 249–250 in het cursis-
tenboek om de cursisten duidelijk te maken dat het 
belangrijk is dat ze zich verre van pornografie houden. 
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U kunt eventueel ook het volgende citaat van ouderling 
 Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen 
bespreken (staat ook op de meegeleverde dvd B ):

‘Doe alles wat u kunt om pornografie uit de 
weg te gaan. (…) Ruim op geen enkele manier 
plaats in voor deze verleiding. Voorkom zonde en 
bespaar uzelf de onvermijdelijke vernietiging die 
u	te	wachten	staat.	Zet	die	tv	of	computer	dus	uit!	
Kijk een andere kant op! Mijd pornografie tot elke 
prijs. Geef uw gedachten een opbouwende wen-
ding. (…) Koop geen pornografie. Gebruik uw 
koopkracht niet om zedenverwildering te steunen. 
En jongevrouwen, begrijp alsjeblieft dat je dit pro-
bleem, als je je onfatsoenlijk kleedt, vergroot door 
zelf pornografie te worden voor sommige mannen 
die naar je kijken’ (Liahona, mei 2005, p. 90).

•	 Alma	raadde	Corianton	aan	‘bij	al	[zijn]	onderne-
mingen te beraadslagen met [zijn] oudere broeders’ 
(Alma 39:10). Waarom zou dat Corianton helpen? 
Wie zijn het in deze tijd die een lid van de kerk 
kunnen helpen dat zich van seksuele zonde dient 
te bekeren? 

•	 Wat	houdt	het	in	om	‘u	tot	de	Heer	te	wenden	met	
geheel uw verstand, macht en kracht’? (Alma 39:13). 
Hoe helpt ons dit om verleiding te overwinnen? Wat 
zou er kunnen gebeuren als Corianton zich half-
slachtig tot de Heer wendde?

•	 Hoe	komen	belijden	en	erkentenis	van	zonde	de	
bekering	ten	goede?	(Zie	Alma	39:13.)

Leg nadruk op de ernst en het verwoestende karakter 
van seksuele zonde. Getuig van de waarheid in Alma’s 
raad over hoe men zonde kan mijden en zich ervan 
kan bekeren.

Dit onderwijsidee is bedoeld om u de rol van seksuele 
intimiteit in het heilsplan te helpen behandelen.

Zet	het	volgende	op	het	bord:	De Heer heeft geboden 
dat seksuele intimiteit voorbehouden is aan een man 
en vrouw die wettig zijn gehuwd. Vraag de cursisten de 
uitleg van de wet van kuisheid op p. 247 in het cursis-
tenboek op te slaan. Laat een cursist die voorlezen.

Vraag een cursist Alma 39:3–6 voor te lezen en laat de 
cursisten de drie grootste zonden genoemd in deze 
verzen noteren. (Als de cursisten vragen wat het bete-
kent de Heilige Geest te verloochenen, verwijst u hen 
naar het citaat van de profeet Joseph Smith op p. 249 
in het cursistenboek.)

Om de cursisten duidelijk te maken waarom seksuele 
zonde zo ernstig is, vraagt u hun p. 248 in het cursis-
tenboek op te slaan en het eerste citaat van ouderling 
Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Aposte-
len te lezen (staat ook op de meegeleverde dvd C .) U 
kunt eventueel ook het volgende citaat van ouderling 
Holland voorlezen:

‘Als God zo’n ernst toekent aan een lichamelijke 
begeerte die ons allemaal gegeven is, wat pro-
beert God ons dan duidelijk te maken over de 
plaats ervan in zijn plan voor alle mensen? Ik stel 
dat dit precies is wat Hij doet — duidelijkheid 
geven over dat plan van het leven zelf. Duide-
lijkheid behoort tot zijn grootste aandachtspun-
ten wat het sterfelijk leven betreft, hoe men ter 
wereld komt en hoe men die weer verlaat. Hij 
heeft daarvoor zeer strenge grenzen aangege-
ven’  (Conference Report, oktober 1998, p. 99; of 
Ensign, november 1998, p. 76).

•	 Waarom	is	geboren	worden	zo	belangrijk	voor	
de Heer?

Leg nogmaals nadruk op wat ouderling Holland heeft 
gezegd over ‘hoe men ter wereld komt’ (geboorte) en 
‘hoe men die weer verlaat’ (dood). Leg uit dat doelbe-
wust knoeien met de geboorte of de dood een ernstige 
zonde in de ogen van God is. Lees het volgende citaat 
van ouderling Holland voor:

‘Iemand die het door God gegeven lichaam 
van een ander zonder goddelijke toestemming 
gebruikt, beschadigt de ziel van die persoon, en 
brengt schade toe aan het belangrijkste doel en het 
verloop van het leven’ (Conference Report, okto-
ber 1998, p. 99; of Ensign, november 1998, p. 76).
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Dit onderwijsidee is bedoeld om u het verband tussen 
de verzoening van Jezus Christus en seksuele intimiteit 
te helpen behandelen.

Leg uit dat het verband tussen de verzoening van Jezus 
Christus en ons gebruik van het voortplantingsvermo-
gen een van de heiligste redenen is voor het naleven 
van de wet van kuisheid. Vraag een cursist het citaat 
van ouderling Holland on p. 248 in het cursistenboek 
voor te lezen (staat ook op de meegeleverde dvd D ). 
Voordat de cursist het citaat voorleest, vraagt u alle cur-
sisten te luisteren of ze de antwoorden op de volgende 
vragen horen (u kunt de antwoorden eventueel op het 
bord schrijven):

•	 Wat	is	het	verband	tussen	de	waarde	van	de	ziel	en	
de verzoening?

•	 Met	welke	woorden	omschrijft	ouderling	Holland	de	
ernst van onzedelijkheid?

•	 Wat	denkt	u	dat	in	dit	citaat	‘Christus	opnieuw	
kruisigen’ betekent?

Als de cursist het citaat heeft voorgelezen, vraagt u 
alle cursisten naar de antwoorden die ze op de vragen 
hebben gevonden.

Vraag de cursisten 1 Korintiërs 6:19–20 te lezen.

•	 Tegen	welke	prijs	bent	u	door	Jezus	
Christus gekocht?

•	 Wat	zegt	die	prijs	over	uw waarde?

Geef de volgende gedachten in uw eigen woorden 
weer: We behoren God toe, niet alleen omdat we 
zijn kinderen zijn, maar ook omdat zijn eniggeboren 
Zoon	ons	verlost	heeft	—	‘want	[u	bent]	gekocht	en	
betaald.’ God wil ons naar Hem terugleiden. Mensen 

die seksuele zonden begaan, misbruiken hun lichaam 
en	het	lichaam	van	anderen.	Zij	brengen	hun	kans	om	
bij Hem terug te keren ernstig in gevaar.

Alma 39:13. Wend u tot de Heer 
en erken uw fouten
Als u besluit dit deel van de les te behandelen, dient u 
er wel aan te denken dat in de volgende les meer aan-
dacht aan bekering en vergeving wordt besteed.  

Vraag de cursisten het citaat van ouderling Richard G. 
Scott op p. 251 in het cursistenboek te lezen. Het staat 
ook op de meegeleverde dvd E .

•	 Naar	welke	stappen	van	bekering	verwees	ouderling	
Scott in dit citaat?

•	 Waarom	is	het	volgens	ouderling	Scott	noodzakelijk	
om de bisschop te betrekken bij de bekering van 
seksuele overtredingen?

Vraag de cursisten het citaat van ouderling Jeffrey R. 
Holland op p. 251 in het cursistenboek te lezen.

•	 Wat	voor	rol	speelt	de	Heiland	in	het	
bekeringsproces?

•	 Wat	is	de	rol	van	de	overtreder?

Verzeker de cursisten dat hoewel het pad naar verge-
ving van seksuele overtredingen moeilijk is, het niet 
buiten de genezingskracht van de verzoening van 
Jezus Christus valt. Verwoord uw gevoelens en geef uw 
getuigenis over de kracht van de verzoening. Teneinde 
de cursisten voor te bereiden op hun studie en bespre-
king van Alma 40–42 legt u uit dat Alma verder ging 
met het verklaren van essentiële leerstellingen aan 
Corianton om hem bij zijn bekering van zijn overtredin-
gen te helpen en getrouw te blijven.
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Inleiding
In dit schriftuurblok geeft Alma zijn zoon Corianton 
onderricht in individuele keuzevrijheid en eeuwige 
beloningen en gevolgen. De cursisten zullen door deze 
leringen te bespreken eraan herinnerd worden dat 
‘goddeloosheid nooit geluk [heeft] betekend’ (Alma 
41:10    ) en dat rechtschapenheid nooit ellende tot 
gevolg	heeft.	Ze	zullen	inzien	dat	de	keuzes	die	zij	in	
dit leven maken de mate van hun geluk na dit leven 
bepalen. U kunt de leerlingen duidelijk maken welke 
rol Jezus Christus kan spelen in het voldoen aan de 
eisen van de gerechtigheid. Als we ervoor kiezen ons 
te bekeren en Hem te volgen, doen we ons voordeel 
met het plan van barmhartigheid en bewegen we ons 
in de richting van eeuwig geluk.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	opstanding	is	de	hereniging	van	de	geest	met	het	

lichaam tot zijn eigen en volmaakte gedaante (zie 
Alma 40:1–5, 8–10, 16–25).

•	 Na	de	dood	gaan	alle	mensen	naar	de	geestenwereld	
(zie Alma 40:6–15, 21).

•	 ‘Goddeloosheid	heeft	nooit	geluk	betekend’	(zie	
Alma 41; merk op dat vers 19 een kerntekst is    ).

•	 Het	eeuwig	heil	is	door	de	verzoening	van	Jezus	
Christus mogelijk gemaakt (zie Alma 42).

Onderwijsideeën
Alma 40–42. Inleiding
Als u met uw les begint, kunt u aangeven dat Alma 40, 
41 en 42 de woorden van Alma aan zijn zoon Corian-
ton bevatten, die een ernstige zonde had begaan terwijl 
hij	een	zending	onder	de	Zoramieten	vervulde.	In	elk	
hoofdstuk wordt een andere leerstellige vraag beant-
woord. Vraag de cursisten in Alma 40:1, 41:1 en 42:1 te 
kijken om welke onderwerpen het gaat.

•	 Hoe	zal	begrip	van	deze	onderwerpen	Corianton	bij	
zijn bekering helpen?

Alma 40:1–5, 8–10, 16–25. De opstanding is 
de hereniging van de geest met het lichaam 
tot zijn eigen en volmaakte gedaante
Vraag de cursisten Alma 40:1 door te nemen.

Hoofdstuk 32
Alma 40–42

•	 Over	welk	deel	van	het	plan	van	geluk	maakte	Cori-
anton zich zorgen?

Vraag de cursisten Alma 40:2–5 te lezen.

•	 Wat	is	in	vers 5	volgens	Alma	belangrijker	dan	te	
weten hoeveel opstandingen er zullen zijn?

Laat de cursisten Alma 40:16–23 individueel onder-
zoeken op aanvullende leringen over de opstanding. 
Zet	hun	antwoorden	op	het	bord.	Zij	kunnen	met	de	
volgende ideeën komen:

 1. De eerste opstanding betreft mensen die hebben 
geleefd en zijn gestorven ‘vanaf de dagen van Adam 
tot aan de opstanding van Christus’ (vs. 18).

 2. Na de opstanding zullen alle mensen vóór God wor-
den gebracht om te worden geoordeeld (zie vs. 21).

 3. De opstanding is de hereniging van de geest met het 
lichaam tot zijn eigen en volmaakte gedaante (zie 
vs. 23).

Vraag een cursist Alma 40:23 voor te lezen. Bespreek 
daarna de citaten van ouderling Elder Dallin H. Oaks 
en president Joseph F. Smith op p. 254 in het cursisten-
boek. Het citaat van ouderling Oaks staat ook op de 
meegeleverde dvd A .

•	 Wat	betekent	dit:	‘alle	dingen	zullen	tot	hun	eigen	en	
volmaakte gedaante worden hersteld’?

•	 Hoe	kan	deze	leerstelling	ons	troost	en	
hoop schenken?

Getuig dat alle mensen dankzij de verzoening en opstan-
ding van Jezus Christus uit het graf zullen herrijzen met 
een lichaam dat geen sterfelijke gebreken meer heeft.

Alma 40:6–15, 21. Na de dood gaan 
alle mensen naar de geestenwereld
Zet	het	volgende	schema	op	het bord:

Paradijs in 
geestenwereld

Gevangenis in 
geestenwereld

Alma	40:11–12 Alma	40:13–14
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Deel de klas in tweeën op. Laat de ene helft van 
de klas Alma 40:11–12 lezen en op zoek gaan naar 
waarheden over het paradijs in de geestenwereld. 
Vraag de andere helft Alma 40:13–14 te bestuderen 
en te zoeken naar waarheden over de gevangenis in 
de geestenwereld, die in vers 13 ‘buitenste duisternis’ 
wordt genoemd. (Merk op dat sommige leden van de 
kerk de term ‘buitenste duisternis’ als een omschrijving 
zien van de uiteindelijke bestemming van de godde-
lozen die met Satan worden uitgeworpen. In Alma 40 
verwijst deze term echter naar de geestenwereld.) Als 
de cursisten genoeg tijd hebben gehad om de toegewe-
zen verzen te bestuderen, vraagt u cursisten uit beide 
helften	van	de	klas	hun	bevindingen	mee	te	delen.	Zet	
die beknopt op het bord. Daarna vraagt u de cursisten 
die over het paradijs in de geestenwereld hebben gele-
zen, ter aanvulling uit hedendaagse openbaring, Leer 
en Verbonden 138:12–14, 30–34, 57 te lezen. Vraag de 
cursisten die over de gevangenis in de geestenwereld 
hebben gelezen Leer en Verbonden 138:31–34, 57–59 te 
bestuderen. Vraag ze wat ze hebben geleerd. Voeg dat 
onderwijl toe aan wat er al op het bord staat.

•	 Wat	bepaalt	of	een	geest	gelukkig	of	ellendig	in	de	
geestenwereld	is?	(Zie	Alma	40:12–13.)

•	 Hoe	kunnen	‘de	gevangenen	die	gebonden	[zijn]’	in	
de geestenwereld volgens Leer en Verbonden 138 
bevrijd worden (vs. 31)?

•	 Wat	komen	we	over	de	eigenschappen	van	God	te	
weten als we nadenken over deze waarheden over 
de geestenwereld? (Wijs de cursisten op de gerech-
tigheid en barmhartigheid Gods, en zijn onophou-
delijke werkzaamheden om ‘de onsterfelijkheid en 
het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ 
[Mozes 1:39]).

De verklaring in Alma 40:11 dat ‘de geest van ieder 
mens zodra hij dit sterfelijke lichaam heeft verlaten, 
ja, de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad 
is, huiswaarts wordt gevoerd naar die God die hem 
het leven heeft geschonken’ kan verwarrend zijn voor 
de cursisten. We weten dat de geest van mensen die 
sterven naar de geestenwereld gaan, ze komen niet 
onmiddellijk in de tegenwoordigheid van God (zie LV 
138). Om de cursisten Alma 40:11 duidelijk te maken, 
kunt u ze vragen of ze de citaten van president Joseph 

Fielding Smith en President George Q. Cannon op 
p. 252 in het cursistenboek willen lezen.

Alma 41. ‘Goddeloosheid heeft 
nooit geluk betekend’
Lees Alma 41:1 vluchtig door met de cursisten en 
stel vast welke leerstelling in dit hoofdstuk wordt 
besproken.

Schrijf herstelling op het bord.

Lees Alma 41:2–6 met de cursisten.

•	 Wat	is	in	deze	verzen	de	betekenis	van	het	woord	
herstelling  ?

Noteer de verschillende elementen van ons wezen die 
zullen worden hersteld. (‘Alle dingen’ [vs. 2]; ‘ieder 
deel’ van het lichaam [vs. 2]; onze ‘werken’ [vss. 3–4]; 
en ‘de verlangens van [ons] hart’ [vs. 3].)

In het verlengde van deze discussie kunt u eventueel het 
volgende citaat van president Harold–B. Lee (1899–1973), 
de elfde president van de kerk, bespreken:

‘Er is geen waarheid die duidelijker in het evange-
lie wordt gepredikt dan die dat onze toestand in 
de volgende wereld afhangt van welk soort leven 
we hier hebben geleid’ (Decisions for Successful 
Living [1973], p. 164).

•	 Hoe	houdt	de	opstanding	verband	met	het	
herstellingsplan?

Vraag de cursisten Alma 41:7–15 te lezen. Vraag ze te 
letten op woorden en zinsneden die aangeven wat er 
wordt hersteld aan wie in dit leven kiezen voor en ver-
langen naar rechtschapenheid, en markeer die woor-
den en zinsneden. Vraag ze ook te letten op woorden 
en zinsneden die aangeven wat er wordt hersteld aan 
wie in dit leven kiezen voor en verlangen naar godde-
loosheid, en markeer die woorden en zinsneden. 

•	 Welke	zegeningen	krijgen	zij	die	ervoor	kiezen	zich	
van hun zonden te bekeren?

•	 Waarom	gaf	Alma	Corianton	de	raad	om	barmhartig,	
rechtvaardig en rechtschapen te zijn?

•	 Waarom	is	het	onmogelijk	dat	goddeloosheid	tot	
geluk leidt?



126

Hoofdstuk 32

Lees het volgende citaat van ouderling Glenn L. Pace 
van	de	Zeventig	voor	(ook	beschikbaar	op	de	meegele-
verde dvd B ):

‘Er zijn absolute eeuwige waarheden. Die ver-
anderen niet, ook al wijst de samenleving die af. 
Geen referendum kan veranderingen aanbrengen 
in een absolute eeuwige waarheid. Het wettelijk 
bekrachtigen van een handeling maakt die nog 
niet moreel aanvaardbaar. Laat je niet foppen door 
het argument dat ‘iedereen het doet’. Een derge-
lijke redenering is een belediging voor uw geest 
en een schoffering van uw intellect.

‘Als alle bewijzen bekend zijn, zullen de harde 
klappen van de wereldlijke leerschool u leren 
wat u (…) op de kleuterschool van uw geeste-
lijke onderricht al was onderwezen: “Goddeloos-
heid heeft nooit geluk betekend” (Alma 41:10)’ 
 (Conference Report, oktober 1987, p. 50; of 
Ensign, november 1987, p. 40).

Tot slot van deze discussie kunt u uw leerlingen eraan 
herinneren dat hoewel goddeloosheid nooit tot geluk 
leidt, rechtschapenheid uiteindelijk altijd tot geluk leidt. 
Ter beklemtoning van dit punt kunt u de cursisten 
eventueel Mosiah 2:41 laten lezen.

Alma 42. Het eeuwig heil is door de verzoening 
van Jezus Christus mogelijk gemaakt
Voordat u dit onderdeel onderwijst, kunt u misschien 
eerst ‘De Middelaar’ bekijken, presentatie 15 op Dvd-
presentaties over het Boek van Mormon (bestelnummer 
54011 120). Overweeg die ter ondersteuning van de les 
te gebruiken.

Vraag de cursisten Alma 42:1 te lezen.

•	 In	welke	leerstellige	kennis	schoot	Corianton	te kort?

Leg uit dat Corianton niet begreep hoe God rechtvaar-
dig kon zijn en toch een zondaar naar een staat van 
ellende kon verwijzen. Alma reageerde op Coriantons 
misvatting door over de val te beginnen en welke 
gevolgen die had gehad. In Alma 42 legt Alma uit hoe 
het heilsplan iedereen een eerlijke kans op eeuwig 
geluk geeft.

Lees het volgende citaat van president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), de dertiende president van 
de kerk, voor:

‘Niemand weet echt waarom hij Christus nodig 
heeft, totdat hij de leer van de val en de gevolgen 
daarvan voor de mensheid begrijpt en aanvaardt’ 
(Conference Report, april 1987, p. 106; of Ensign, 
mei 1987, p. 85).

Vraag de ene helft van de klas Alma 42:2–7 te lezen 
en de andere helft van de klas Alma 42:8–14. Vraag de 
cursisten terwijl ze lezen vast te stellen wat de gevol-
gen van de val van Adam zijn. Vraag de cursisten na 
verloop van tijd te vertellen wat hun bevindingen zijn. 
U kunt hun antwoorden eventueel op het bord zetten.

•	 Hoe	denkt	u	dat	deze	uitleg	van	de	val	Corianton	
geholpen heeft?

•	 Wat	is	volgens	Alma	42:4	een	van	de	redenen	dat	
onze hemelse Vader ons een proeftijd heeft gegeven?

Laat de klas zich opsplitsen in koppels. Laat de ene 
cursist in het koppel Alma 42:15–22 lezen en naar de 
betekenis van ‘de eisen der gerechtigheid’ zoeken. Laat 
de andere cursist in het koppel Alma 42:22–26 lezen 
en naar de betekenis van ‘de barmhartigheid maakt 
aanspraak op alles wat het hare is’ zoeken. Vraag deze 
koppelgenoten na verloop van tijd elkaar te vertellen 
wat hun bevindingen zijn. Houd daarna een klas-
sikale bespreking met gebruik van enkele of alle van 
de volgende ideeën:

•	 Hoe	staat	het	verlossingsplan	toe	dat	God	zowel	
rechtvaardig als barmhartig kan zijn?

•	 Waarom	is	ieder	van	ons	afhankelijk	van	de	verzoe-
ning om barmhartigheid te ontvangen?

•	 Wat	kunnen	we	verwachten	als	we	ervoor	kiezen	
ons niet te bekeren?

Vraag de cursisten 2 Nephi 2:7 en Leer en Verbonden 
19:16–20 te lezen.

•	 Hoe	maken	deze	verzen	de	interactie	tussen	gerech-
tigheid en barmhartigheid duidelijk, zoals die in 
Alma 42:23–24 wordt omschreven?
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Lees Alma 4:27–31 met de cursisten.

•	 Welke	invloed	hoopte	Alma	met	zijn	onderwijs	op	
Corianton te hebben?

•	 Wat	leert	Alma	42:29–30	ieder	van	ons	te doen?

U kunt overwegen om de cursisten Alma 48:18, 49:30 
en 63:2 te laten lezen. (Merk op dat Helaman, zoals 
vermeld in Alma 62:52 was gestorven. Daarom is de 
verwijzing naar Shiblons broer in Alma 63:2 waarschijn-
lijk een verwijzing naar Corianton.)

•	 Wat	geven	deze	verzen	aan	over	hoe	Corianton	heeft	
gereageerd op de leringen van zijn vader?

Moedig de cursisten aan te overwegen hoe ze er voor 
staan en welke zonden hun parten spelen. Getuig 
van de bereidheid van de Heiland om te vergeven en 
van de toename in vrede en geluk voor wie van ons 
zich bekeren.
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Inleiding
Soms moeten rechtvaardige mensen vechten om hun 
van God ontvangen rechten te verdedigen. Tijdens een 
cruciale periode in de geschiedenis van het Boek van 
Mormon liet de Heer bevelhebber Moroni en andere 
grote mannen opstaan om het volk voor te gaan in 
het verdedigen van hun vrijheid. President Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), de dertiende president van de 
kerk, heeft verklaard: ‘Uit het Boek van Mormon leren 
we hoe discipelen van Christus in tijden van oorlog 
leven’ (Conference Report, oktober 1986, p. 5; of 
Ensign, november 1986, p. 7).

Geïnspireerd door hun leiders leerden de Nephieten 
de juiste manier van oorlogvoering tegen legers die 
hun godsdienst, vrijheid en familie wilden vernietigen 
(zie Alma 46:12). De cursisten zullen leren de motieven 
en methoden van rechtvaardige, nederige leiders zoals 
bevelhebber Moroni te vergelijken met de motieven en 
methoden van slechte, op macht beluste mannen zoals 
Amalickiah, en zo waardering krijgen voor de recht-
vaardige motieven van hun kerkleiders. Ook zullen 
ze leren te allen tijde ‘onwrikbaar […] in het geloof in 
Christus’ (Alma 48:13) te zijn, zelfs als er oorlog uit-
breekt of het noodlot op aan andere manier toeslaat. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Een	studie	van	de	oorlogen	in	het	Boek	van	Mor-

mon kan ons helpen voorbereiden op de oorlogen 
in onze tijd (zie Alma 43–51).

•	 Twist	en	verdeeldheid	zijn	vernietigende	krachten	
(zie Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27).

•	 Onze	rechtschapenheid	beschermt	ons	tegen	Satans	
macht (zie Alma 48).

•	 Getrouwheid	aan	God	brengt	geluk,	zelfs	te	midden	
van beroering (zie Alma 49:25–30; 50:1–23).

Hoofdstuk 33
Alma 43–51

Onderwijsideeën
Alma 43–51. Een studie van de oorlogen 
in het Boek van Mormon kan ons helpen 
voorbereiden op de oorlogen in onze tijd
Deze hoofdstukken bevatten de beginselen die heili-
gen der laatste dagen kunnen helpen om in oorlogstijd 
een discipel van Jezus Christus te zijn. Sommige van 
die beginselen uit die oorlogsverslagen kunnen we 
toepassen op de geestelijke oorlog tegen het kwaad.

Met het eerste onderwijsidee in dit onderdeel kunt u 
de cursisten beginselen helpen vaststellen, waardoor ze 
zich kunnen laten leiden in hun dagelijkse strijd tegen 
de krachten van het kwaad. Met het tweede idee kunt 
u de cursisten helpen vaststellen door welke beginse-
len zij zich kunnen laten leiden als er oorlog uitbreekt.

Laat de cursisten 2 Nephi 9:10, 12; Alma 42:9; Matteüs 
10:28 lezen.

•	 Welke	twee	soorten	dood	worden	in	deze	
verzen genoemd?

•	 Waarom	is	schade	aan	de	ziel	ernstiger	dan	de	dood	
van het fysieke lichaam?

Leg uit dat we geestelijke lessen kunnen leren uit de 
veldslagen in het Boek van Mormon die we gaan bestu-
deren. Geef een voorbeeld waaruit blijkt hoe geestelijke 
waarheden in een stoffelijke, tastbare omschrijving kun-
nen zijn vervat. U kunt bijvoorbeeld een cursist vragen 
Alma 43:19–20 en 50:1 voor te lezen. De overige cur-
sisten vraagt u op te letten of ze een geestelijk beginsel 
horen in de beschrijving van bevelhebber Moroni die 
zijn legers voorbereidde op de strijd. U zou de volgende 
vragen kunnen stellen:

•	 Wat	liet	bevelhebber	Moroni	zijn	volk	doen	om	zich	
te verdedigen? 

•	 Wat	kunnen	wij	elke	dag	doen	om	ons	op	geestelijke	
strijd voor te bereiden?
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Geef de klas de gelegenheid om met gebruik van 
de onderstaande lijst schriftteksten naar geestelijke 
waarheden te zoeken. Deel de cursisten op in groepjes. 
Vraag elk groepje de schriftteksten op de lijst gelijke-
lijk onder elkaar te verdelen. Iedere cursist bestudeert 
daarna zijn of haar teksten op beginselen die in onze 
tijd kunnen worden toegepast. Vraag iedere cursist 
minstens één schriftuurlijke bevinding in zijn of haar 
groepje naar voren te brengen. Als de cursisten het 
onderling in hun groepje hebben besproken, vraagt 
u of er vrijwilligers zijn die de bevindingen van hun 
groepje aan de hele klas willen vertellen.

Alma 43:9; 48:10 Alma 46:11–13, 20

Alma 43:23–26 Alma 48:7–9

Alma 43:48–50 Alma 49:3–5

Alma 44:1–5 Alma 49:30

Alma 45:20–22 Alma 50:1–7

Zet	de	volgende	vragen	en	verwijzingen	op	het bord:

Onder	welke	voorwaarden	is	oorlog	gerechtvaardigd?	
(Zie	Alma	43:9,	45–47;	48:14.)

Wat	is	de	juiste	houding	ten	opzichte	van	bloedvergie-
ten?	(Zie	Alma	48:23–24;	61:10–11.)

Vraag de cursisten de verzen die bij de vragen horen 
te lezen. Vraag ze vervolgens hoe ze de vragen zouden 
beantwoorden.

U kunt er wellicht op wijzen dat hedendaagse profeten 
hebben verklaard dat een rechtvaardig volk soms de 
plicht heeft om zijn families en anderen te verdedigen. 
In een algemene conferentie heeft president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), de vijftiende president van de 
kerk Alma 43:45–47 en 46:12–13 geciteerd en daarna 
gezegd:

‘Uit deze en andere teksten wordt duidelijk dat 
er tijden en omstandigheden zijn waarop volken 
gerechtvaardigd zijn, en in feite zelfs de plicht 
hebben, om te vechten voor hun gezin en hun 
vrijheid, en tegen tirannie, bedreiging en verdruk-
king’ (Liahona, mei 2003, p. 80).

President Hinckley maakte duidelijk dat we soms oor-
log moeten voeren. Maak de cursisten echter wel dui-
delijk dat een volk, voordat het ten strijde trekt, al het 
mogelijke moet doen om tot een vreedzame oplossing 
te komen, zoals de verklaring van het Eerste Presidium 
op pp. 248–249 in het cursistenboek duidelijk maakt.

Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. Twist 
en verdeeldheid zijn vernietigende krachten
Leg uit dat er in de Schriften vele waarschuwingen 
tegen twist staan.

•	 Waarom	denkt	u	dat	we	herhaaldelijk	worden	
gewaarschuwd tegen twist?

Leg uit dat deze hoofdstukken in het Boek van Mor-
mon niet alleen waarschuwen tegen twist, maar ook 
gewag maken van de gevaren van verdeeldheid. De 
gevallen van verdeeldheid die in deze hoofdstukken 
aan de orde komen zijn voorbeelden van afvalligheid 
— mensen die in opstand komen tegen de waarheid 
en de kerk.

•	 In	welk	opzichten	is	verdeeldheid	verwant	aan twist?

Teneinde de klas de vernietigende kracht van twist dui-
delijk te maken, verdeelt u de klas in vier groepjes en 
vraagt u elk groepje de volgende teksten te lezen: (1) 
Alma 43:4–8; (2) Alma 46:1–10; (3) Alma 50:21–35; (4) 
Alma 51:5, 9, 12, 19, 22–23, 26–27. Vraag ze in elke tekst 
te letten op de bronnen van twist en de gevolgen van 
die twist. Na een paar minuten laat u uit ieder groepje 
een cursist samenvatten wat hun bevindingen zijn. U 
kunt de antwoorden van de cursisten eventueel op het 
bord	zetten.	Zo’n	lijst	zou	er	als	volgt	uit	kunnen zien:
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Vraag een cursist 3 Nephi 11:29 voor te lezen    . Aan 
de klas.

•	 Hoe	verzwakt	twist	gezinnen,	gemeenschappen	
en naties?

•	 Wat	kan	mensen	volgens	u	helpen	om	twist	en	ver-
deeldheid te overwinnen? 

In Alma 47 staat een voorbeeld van verdeeldheid. 
Vraag een cursist het resumé van Alma 47 en een 
andere cursist Alma 47:36 voor te lezen.

•	 Wat	was	Amalickiah	volgens	het	resumé	bereid	te	
doen om aan de macht te komen?

•	 Waarom	denkt	u	dat	wie	zich	afscheiden	van	de	
waarheid ‘verstokter’ worden dan wie de waarheid 
nooit	gekend	hebben?	(Zie	ook	Alma	24:30.)

Behandel het citaat van ouderling Neal A. Maxwell op 
p. 264 in het cursistenboek.

•	 Wat	gaf	ouderling	Maxwell	aan	over	de	gevaren	van	
verdeeldheid?

Alma 48. Onze rechtschapenheid 
beschermt ons tegen Satans macht.
Vraag de cursisten een paar helden op te noemen.

•	 Welke	heroïsche	kwaliteiten	en	capaciteiten	bezitten	
die mensen? (Denk er bij deze bespreking aan dat 

Schrifttekst Bronnen van twist Gevolgen van twist

Alma	43:4–8 Zerahemnah,	de	Zoramie-
ten,	en	de	Amalekieten

	1.	Opeenvolgende	oorlogen	tussen	de	Lamanieten	en	de	Nephieten

	2.	Toenemende	boosheid	en	haat	onder	de	Lamanieten	en	wie	zich	
bij	hen	aansloten

Alma	46:1–10 Amalickiah	en	zijn	
volgelingen

	1.	Veel	mensen	scheiden	zich	af	van	de	Nephieten	en	de	kerk

	2.	Amalickiah	komt	aan	de	macht	en	zet	veel	mensen	ertoe	aan	de	
Heer	te	vergeten	en	kwaad	te	doen

Alma	50:21–35 Morianton	en	zijn	volk 	1.	Moriantons	mishandeling	van	een	dienstmaagd

	2.	Een	strijd	waarin	velen	sneuvelden

Alma	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

De	koningsgezinden	en	
Amalickiah

	1.	De	dood	van	vierduizend	afgescheidenen	en	een	onbekend	aantal	
Nephitische	krijgers;	andere	afgescheidenen	in	de	gevangenis	
gegooid.

	2.	Amalickiahs	inname	van	een	Nephitische	stad

het doel van dit onderwijsidee is nadruk te leggen 
op het karakter en de kwaliteiten van bevelheb-
ber Moroni als volgeling van Jezus Christus. De 
bespreking moet zich al snel op bevelhebber Moroni 
concentreren.)

Leg uit dat Moroni al jong werd aangesteld als bevel-
hebber van alle Nephitische legers om zijn volk te ver-
dedigen tegen een sterke vijand (zie Alma 43:16–17). 
Zet	het	volgende	op	het bord:

Als alle mensen zoals Moroni waren (…)

Vraag de cursisten uit Alma 48:11–13, 17–18 eigen-
schappen te halen die bevelhebber Moroni als een held 
karakteriseren.	Zet	hun	antwoorden	op	het bord.

Vraag een cursist Alma 48:14–16 voor te lezen.

•	 Hoe	was	Moroni’s	geloof	in	Christus	van	invloed	op	
zijn karakter? Hoe was zijn geloof van invloed op 
hoe hij zijn volk verdedigde?

•	 Mormon	schreef	dat	als	alle	mensen	zoals	bevelheb-
ber Moroni waren, ‘de duivel […] nooit macht [zou] 
hebben over [hun] hart’ (Alma 48:17). Waarom is 
dat waar?

•	 Hoe	waren	Helaman	en	zijn	broeders	vergeleken	
met Moroni volgens Alma 48:19–20?

Verzeker de cursisten ervan dat ook zij zo kunnen 
leven dat zij beschermd zijn tegen Satans invloed, en 



131

Alma 43–51

hulp kunnen bieden aan hun dierbaren om dezelfde 
bescherming te hebben. 

Gebruik het schema op p. 262 in het cursistenboek om 
de bespreking in goede banen te leiden. In dit schema 
worden Moroni en Amalickiah met elkaar vergeleken. 
Laat de cursisten de teksten in het schema lezen en 
vraag hun naar beginselen te zoeken die zij kunnen 
toepassen. Bespreek hoe we door deze beginselen na 
te leven beschermd worden tegen de macht van Satan.

Alma 49:25–30; 50:1–23. Getrouwheid aan God 
brengt geluk, zelfs te midden van beroering
Laat een cursist Alma 50:21–23 voorlezen. Vraag de 
cursisten na te denken over de gelukkigste tijden van 
hun leven.

•	 Wat	bepaalt	ons geluk?

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	voor	de	Nephieten	mogelijk	
was om gelukkig te zijn, hoewel er oorlog dreigde? 

(Terwijl de cursisten deze vraag bespreken, kunt u 
ze in overweging geven Alma 49:25–30; 50:1–23 te 
onderzoeken.)

•	 Welke	andere	voorbeelden	van	mensen	uit	de	Schrif-
ten die vreugde voelden in tijden van zware beproe-
vingen	kunt	u	opnoemen?	(Zie	2 Korintiërs	7:1–7;	
Mosiah 24:10–15; LV 127:2.)

•	 Welke	beloften	heeft	de	Heer	de	getrouwen	gedaan	
die geluk mogelijk maken zelfs in het geval van 
beproevingen? (Terwijl de cursisten deze vraag 
bespreken kunt u hen aanraden Johannes 16:33; 
Romeinen 8:18; Hebreeën 12:11; LV 58:3–4; 121:33; 
122:1–2, 7–9 te lezen.)

Geef de cursisten de kans hun gevoelens of erva-
ringen te verwoorden over hoe we zelfs in moei-
lijke tijden gelukkig kunnen zijn. U kunt tot slot uw 
getuigenis geven.
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Inleiding
Sommige leerkrachten zijn geneigd om snel door de 
hoofdstukken over oorlog in het boek Alma te lopen, 
omdat ze andere leringen en verhalen belangrijker 
achten. Deze hoofdstukken bevatten echter goede 
ideeën die van waarde kunnen zijn voor uw cursisten. 
Uw cursisten liggen in veel opzichten onder vuur van 
kwade krachten. Door deze hoofdstukken te bestu-
deren, kunnen zij een voorbeeld nemen aan mensen 
als bevelhebber Moroni, Pahoran, en Helaman en 
zijn jonge krijgers — lessen die hun veiligheid zullen 
bieden.	Ze	leren	wat	de	prijs	is	van	twist	en	de	kracht	
van	rechtvaardige	eensgezindheid.	Ze	zullen	inzien	wat	
de gevolgen zijn van het naleven van verbonden en de 
zegeningen die voortvloeien uit getrouwheid, ongeacht 
de omstandigheden waarmee zij worden geconfron-
teerd.	Ze	zullen	de	zegeningen	inzien	die	evangelie-
gerichte	gezinnen	ervaren.	Ze	zullen	meer	waardering	
krijgen voor de nauwe band die de Heer met zijn geko-
zen dienstknechten in moeilijke tijden onderhoudt. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Verbonden	nakomen	leidt	tot	Gods	zegeningen	en	

bescherming (zie Alma 53:10–18).

•	 Discipelen	van	de	Heer	zijn	getrouw	in	alles	wat	hun	
wordt toevertrouwd (zie Alma 53:16–23; 57:19–27).

•	 God	schenkt	de	rechtvaardigen	hoop,	geloof	en	de	
zekerheid van bevrijding (zie Alma 58:1–12).

•	 De	Heer	verwacht	van	ons	dat	wij	de	vrijheid	verde-
digen (zie Alma 60–61).

Onderwijsideeën
Alma 53:4–5. We moeten onszelf versterken 
tegen de verleidingen van Satan
Laat een cursist Alma 53:4–5 voorlezen. Laat een plaat 
zien van een vesting rond een oude stad (zie bijvoor-
beeld Evangelieplatenboek [2009], nr. 52, waarop in de 
achtergrond de muren rond Jeruzalem te zien zijn, of 
Evangelieplatenboek, nr. 81, waarop Samuël de Lama-
niet	op	de	muur	van	de	stad	Zarahemla	staat).	Leg	
uit dat in men in oude tijden vaak vestingwerken om 
steden heen bouwde. 

Hoofdstuk 34
Alma 52–63

•	 Welke	voordelen	bood	een	ommuurde	stad	in	oude	
tijden als er gevaar dreigde?

•	 Wat	kunnen	we	nu	doen	dat	lijkt	op	het	optrekken	
van een beschermende muur om ons heen?

U kunt de cursisten, terwijl zij deze vragen bespreken, 
verwijzen naar Alma 37:6–7    . U kunt ze vragen 
‘kleine en eenvoudige dingen’ op te noemen die ‘grote 
dingen’ tot stand kunnen brengen om ons te bescher-
men. Antwoorden kunnen bestaan uit persoonlijk 
gebed, schriftstudie, kerkbezoek, en vasten. Leg uit dat 
onze vesting sterker en hoger wordt door elk gebed dat 
we uitspreken, elk schriftvers dat we lezen, elk vasten 
dat we in acht nemen, elke goede daad die we doen 
enzovoort. Satan is de vijand van alle gerechtigheid en 
hij doet er alles aan om onze verdediging neer te halen. 
Onze persoonlijke vestingwerken moeten solide zijn en 
regelmatig worden versterkt. Laat de cursisten de vol-
gende vraag in groepjes van twee of drie bespreken:

•	 Hoe	kunnen	we	onze	persoonlijke	vestingwerken	
tegen het kwaad versterken?

Vraag de cursisten de volgende waarschuwing, die pre-
sident Henry B. Eyring van het Eerste Presidium heeft 
gegeven, te overdenken:

‘Nu de krachten om ons heen in intensiteit toene-
men, zal de geestelijke kracht die tot nu toe vol-
doende was niet meer volstaan. En welke groei in 
geestelijke kracht we eens voor mogelijk hielden, 
zal overtroffen worden door de grotere groei die 
binnen	ons	bereik	ligt.	Zowel	de	noodzaak	van	
geestelijke kracht als de kans om die te verwer-
ven, zal toenemen en op een tempo dat we niet 
ongestraft kunnen onderschatten’ (‘Always’ [CES-
haardvuuravond voor jongvolwassenen], 3 januari 
1999, p. 3, ldsces .org).

Alma 53:10–18. Verbonden nakomen leidt 
tot Gods zegeningen en bescherming
Schrijf Verbonden nakomen leidt tot Gods zegeningen 
op het bord. Vraag de cursisten welke verbonden zij 
hebben	gesloten	of	nog	zullen	sluiten.	Zet	hun	ant-
woorden op het bord.
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•	 Welke	zegeningen	schenkt	de	Heer	ons	als	we	onze	
verbonden nakomen?

Vraag de cursisten Alma 53:10–18 te lezen en de woor-
den eed en verbond en andere soortgelijke woorden 
te markeren. Vraag de cursisten te vertellen welke ver-
bonden de ouders in dit verhaal sloten en de verbon-
den die de zoons sloten.

•	 Hoe	was	het	verbond	van	de	ouders	de	mensen	
tot zegen?

•	 Waarom	leidde	het	verbond	van	de	ouders	tot	
bezorgdheid?

•	 Hoe	onderving	het	verbond	van	de	zoons	die	
bezorgdheid?

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	onze	verbonden	na	te	
komen, ook als dat nadelig lijkt te zijn? (Neem Alma 
53:14–15 door; zie ook LV 82:10    .)

Terwijl de cursisten bespreken waarom het belangrijk 
is om altijd verbonden na te komen, kunt u ze eventu-
eel verwijzen naar het citaat van ouderling M. Russell 
Ballard op p. 267 in het cursistenboek. Dit citaat staat 
ook op de meegeleverde dvd A .

Alma 53:16–23; 57:19–27. Discipelen 
van de Heer zijn getrouw in alles 
wat hun wordt toevertrouwd
Vestig de aandacht van de cursisten op Mormons 
uitspraak in Alma 53:20 dat de zoons van de Ammo-
nieten ‘te allen tijde getrouw waren in alle dingen die 
hun werden toevertrouwd’. Vraag de cursisten terug 
te denken aan een tijd dat hun een taak was toever-
trouwd die moeilijk leek. Laat ze overwegen wat ze 
toen gedaan hebben om het in hen gestelde vertrou-
wen waardig te zijn.

Deel de klas op in twee groepjes. Laat het ene groepje 
Alma 53:20–21 lezen en het andere groepje Alma 
57:19–21, 26. Vraag ze te zoeken naar eigenschappen 
van deze jonge mannen en die daarna aan de klas te 
vertellen. U kunt hun antwoorden eventueel op het 
bord zetten. Moedig hen aan die punten in hun notitie-
boekje of in hun Schriften te schrijven.

•	 Hoe	houden	die	eigenschappen	verband	met	
betrouwbaarheid?

Alma 56:31–57. Moeders kunnen een 
goede invloed op hun kinderen hebben
Lees Alma 56:31–48 met de cursisten. Overweeg de 
cursisten om de beurt een vers te laten lezen. Ter 
beklemtoning van de invloed die de Ammonitische 
moeders op hun zoons hadden, vraagt u een cursist 
het citaat van zuster Julie B. Beck op p. 269 in het 
cursistenboek voor te lezen. Dit citaat staat ook op 
de meegeleverde dvd B .

•	 Waarom	denkt	u	dat	deze	krijgers	zoveel	vertrouwen	
in de leringen van hun moeders hadden?

•	 Wanneer	hebt	u	de	invloed	van	een	moeder	gezien	
of gevoeld die weet wie zij is en wie God is?

Terwijl de cursisten deze vragen bespreken, kunt u 
eventueel het volgende citaat van ouderling Neal A. 
Maxwell (1926–2004) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen voorlezen:

‘Vrouwen (…) wiegen een huilend kind zonder 
zich af te vragen of de wereld van vandaag aan 
hen voorbijgaat, want zij weten dat zij de toe-
komst in hun armen houden. (…)

‘Zal	er,	als	de	echte	geschiedenis	van	het	mens-
dom wordt ontvouwd, gewag worden gemaakt 
van het bulderen van de kanonnen — of het vor-
mende gezang van slaapliedjes?’ (Woman [1979], 
p. 96).

•	 Waarom	denkt	u	dat	moeders	zo’n	grote	invloed	op	
hun kinderen hebben?

Vestig nogmaals de aandacht van de cursisten op Alma 
56:47. Maak ze duidelijk dat de jonge krijgers van Hela-
man ook toegewijd waren aan hun vader.

Om aan te geven dat het van belang is dat moeders 
en vaders samen hun kinderen opvoeden, leest u het 
volgende segment uit ‘Het gezin: een proclamatie aan 
de wereld’:
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‘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, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefheb-
ben en helpen, de geboden van God moeten 
naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te 
zijn, waar ze zich ook bevinden. De echtelieden 
— de moeders en vaders — zullen door God ver-
antwoordelijk worden gehouden voor het nako-
men van deze verplichtingen.

‘(…) Volgens het goddelijk plan behoort de vader 
zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te 
presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de 
behoeften en de bescherming 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’ (De Ster, januari 
1996, p. 93).

Geef uw getuigenis van dit beginsel.

Alma 58:1–12. God schenkt de rechtvaardigen 
hoop, geloof en de zekerheid van bevrijding
Laat de cursisten Alma 58:2 en 56:21 lezen en vaststel-
len wat het leger van Helaman heeft gedaan om veilig 
te zijn.

•	 Wat	wordt	er	bedoeld	met	de	term	verschansing  ?

•	 Wat	zijn	enkele	verschansingen	van	de	Heer	
— veilige plaatsen waar we tegenwoordig 
naartoe kunnen?

•	 Welke	verschansingen	heeft	Satan	tegenwoordig?

Lees het volgende citaat van president George Albert 
Smith (1870–1951), de achtste president van de kerk 
voor:

‘Er is een duidelijke scheidingslijn tussen het ter-
rein van de Heer en dat van Lucifer. Als we aan 
de kant van de Heer leven, kan Lucifer daar niet 
komen om ons te beïnvloeden. Maar als we over 
die scheidingslijn zijn terrein betreden, bevinden 
we ons in zijn macht. Als we de geboden van de 
Heer onderhouden, zijn we veilig aan zijn kant 
van de lijn; maar als we ongehoorzaam zijn, bege-
ven we ons in het gebied van verleiding en stellen 
we ons bloot aan de verwoesting die daar altijd 
aanwezig is’ (Improvement Era, mei 1935, p. 278).

•	 Wat	maakt	het	gevaarlijk	om	ons	op	het	terrein	van	
Satan te begeven? Waarom zijn we daar zwakker dan 
aan de kant van de Heer?

Laat de cursisten Alma 58:3–9 lezen en het probleem 
benoemen waarmee Helamans leger te maken kreeg.

•	 Wat	zou	u	in	die	situatie doen?

Lees Alma 58:10–13.

•	 Hoe	gingen	volgens	Alma	Helaman	en	zijn	jonge	
krijgers met dit dilemma om?

•	 Hoe	beantwoordde	de	Heer	hun gebeden?

•	 Hoe	kunnen	wij	bij	problemen	ons	voordeel	doen	
met het volgen van dit patroon?

Ouderling	Gene R.	Cook	van	de	Zeventig	heeft	over	
deze situatie in het Boek van Mormon geschreven:

‘Het kan zijn dat de Nephieten op een wonder 
hoopten. Misschien wilden ze dat er engelen 
kwamen om hen te bevrijden, zoals een keer of 
twee in het Oude Testament was gebeurd. Maar 
wat gebeurde er? De Heer schonk hun zeker-
heid, vrede, geloof en hoop. Hij vernietigde hun 
vijand niet voor hen, maar Hij schonk ze wel de 
gaven die ze nodig hadden om zelf de strijd te 
winnen. (…)
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‘Met andere woorden, de Heer legde in deze 
mannen de wil en de kracht om te doen wat ze 
wilden doen — met een vast voornemen aan de 
slag te gaan en daarin te volharden. Toen hun 
gebed was verhoord, stelden de Nephieten hun 
vrijheid zeker.

‘Als de Heer mensen doordrenkt met hoop, 
geloof, vrede en zekerheid kunnen ze grote 
dingen tot stand brengen. Dat is waar we op uit 
behoren te zijn als we om hulp vragen — niet een 
wonder waarmee ons probleem wordt opgelost, 
maar een innerlijk wonder, om ons te helpen om 
zelf tot een oplossing te komen, met de hulp van 
de Heer en in de kracht van de Heer’ (Receiving 
Answers to Our Prayers [1996], pp. 156–157).

Hoe kan dit citaat van invloed zijn op wat we als ant-
woord op onze gebeden willen?

Alma 60:23–24. Wij moeten het 
vat van binnen reinigen
Geef een cursist een drinkbeker die aan de buitenkant 
schoon is maar vuil aan de binnenkant. 

•	 Waarom	is	het	niet	voldoende	om	de	buitenkant	van	
de beker schoon te houden?

Vraag de cursisten Alma 60:23–24 te lezen. U kunt ze 
ook Matteüs 23:25–26 laten lezen.

•	 Wat	betekent	de	zinsnede	‘vat	van	binnen’	in	
deze verzen?

•	 Op	welke	manieren	kan	deze	term	betrekking	heb-
ben op ons?

•	 Waarom	dient	onze	beker	van	binnen	schoon	te	zijn?	
Wat kunnen we zoal doen om onze beker schoon 
te houden?

Bespreek de aansporing van president Ezra Taft 
 Benson op p. 271 in het cursistenboek. Vraag de 
cursisten daarna de volgende vragen te overdenken 
zonder die hardop te beantwoorden:

•	 Op	welke	manieren	kunt	u	de	raad	van	president	
Benson toepassen?

Alma 60–61. De Heer verwacht van 
ons dat wij de vrijheid verdedigen
Leg uit dat elke natie zijn eigen patriotten kent — man-
nen en vrouwen die van hun land houden en zich 
inzetten	voor	de	vrijheid	van	hun	volk.	Zij	worden	
geëerd als patriot vanwege hun eigenschappen en 
capaciteiten. Deel de cursisten op in koppels. Vraag 
aan de ene cursist in het koppel om in hoofdstuk 60 de 
woorden van bevelhebber Moroni te lezen en aan de 
andere om in hoofdstuk 61 de woorden van Pahoran te 
lezen. Laat ze zoeken naar eigenschappen van Moroni 
en Pahoran die volgens hen van belang zijn om in 
een natie de vrijheid te behouden. Laat ze daarna met 
elkaar bespreken wat ze hebben gevonden. Hun lijstjes 
zou de volgende eigenschappen kunnen bevatten:

Bevelhebber Moroni
(Alma	60)

Pahoran
(Alma	61)

Doortastend	(zie	vers 2) Verdriet	om	de	ellende	
van	anderen	(vers 2)

Aandacht	voor	het	wel-
zijn	van	anderen	(vers 2)

Verlangen	de	vrijheid	te	
verdedigen	(vers 6)

In	herinnering	houden	van	
ontvangen	zegeningen	
(vers 27).

Niet	beledigd	door	kritiek	
(vers 9).

•	 Waar	bent	u	het	meest	van	onder	de	indruk	bij	
bevelhebber Moroni en Pahoran?

•	 Waardoor	wordt	een	vaderlandslievende	houding	
volgens deze hoofdstukken gekenmerkt?

•	 Hoe	kunt	u	deze	beginselen	met	uw	
leven verweven?

•	 Kunt	u	voorbeelden	geven	van	mensen	die	deze	
beginselen naleven?

Alma 62:39–51. In tijden van tegenspoed 
verootmoedigen sommige mensen zich 
voor God, terwijl anderen zich verharden 
Vraag de cursisten Alma 62:39–41 te lezen.

•	 Wat	is	in	vers 41	de	betekenis	van	het	woord	ver-
hard  ? Wat is de betekenis van het woord verzacht  ?
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•	 Waarom	denkt	u	dat	sommige	Nephieten	vanwege	
de oorlog hard werden en anderen zacht? 

•	 Waarom	waren	de	Nephieten	volgens	de	woorden	
van	Mormon	in	vers 40	gespaard?	(Zie	ook	Alma	
10:22–23.)

Lees Romeinen 8:28, 35–39. Geef de cursisten de gele-
genheid om te vertellen over een tijd waarin zij van-
wege benauwingen tot de Heer zijn genaderd.

Lees Alma 62:42–51 en bespreek hoe de kerk een volk 
kan helpen te herstellen van de gevolgen van oorlog. 
Getuig dat de Heer alle oorlogswonden kan gene-
zen. U kunt eventueel ook uitleggen dat de Heer niet 
alleen een natie die in oorlog is geweest kan genezen, 

maar ook ieder van ons kan genezen in tijden van 
tegenspoed. 

Vraag de cursisten na te denken over de discussies 
die zij hebben gehad over de hoofdstukken in het 
Boek van Mormon die over oorlog gaan (Alma 43–62). 
Herhaal bepaalde beginselen die u en uw cursis-
ten hebben besproken tijdens uw studie van deze 
hoofdstukken.

•	 Waarom	denkt	u	dat	Mormon	zoveel	over	oorlog	
heeft opgetekend?

Geef uw eigen gedachten over deze hoofdstukken over 
oorlog weer. Geef uw getuigenis.
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Inleiding
We leven in een tijd van steeds grotere goddeloosheid. 
En hoe dichter we bij de wederkomst van de Heiland 
komen, des te groter de goddeloosheid zal worden. 
De cursisten zullen de gebeurtenissen in Amerika voor-
afgaand aan de eerste komst van de Heiland bestude-
ren, en zo meer begrip krijgen van de tegenstellingen 
tussen goddeloosheid en rechtschapenheid. U kunt 
ze de vrede en voorspoed die ten deel valt aan wie 
getrouw blijven onder beproevingen helpen inzien en 
verlangen. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Twist	is	vernietigend	(zie	Helaman	1:1–9,	14–24).

•	 Geheime	verenigingen	kunnen	de	ondergang	van	
een samenleving tot gevolg hebben (zie Helaman 
1:11–12; 2).

•	 De	ootmoedigen	en	rechtschapenen	worden	gehei-
ligd en ontvangen kracht van de Heer, terwijl de 
hoogmoedigen en zondaars aan zichzelf worden 
overgelaten (zie Helaman 3:27–37; 4).

Onderwijsideeën
Helaman 1:1–9, 14–24. Twist is vernietigend
Lees Helaman 1:1 met de cursisten. Vraag ze daarna 
naar de verzen 2–4 te kijken en aan te geven om welke 
‘ernstige moeilijkheid’, genoemd in vers 1, het gaat. 
(Ze kunnen	zeggen	dat	de	ernstige	moeilijkheid	was	
dat er een nieuwe opperrechter moest worden geko-
zen. Als ze dat zeggen, vraagt u hun te zoeken naar 
een woord — of verschillende vormen van een woord 
— dat verschillende keren in de verzen 2–4 voorkomt. 
Zeg	ze	dat	het	woord	aanduidt	waarom	de	vervanging	
van de opperrechter een ernstige moeilijkheid werd. 
Het woord is twist of twisten.)

Vraag een cursist het citaat van ouderling Joseph B. 
Wirthlin op p. 274 in het cursistenboek voor te lezen.

•	 Hoe	kunnen	we	ons	voordeel	doen	door	eraan	te	
denken dat twist een werktuig van Satan is?

Vraag een cursist het citaat van president James E. 
Faust op p. 274 in het cursistenboek voor te lezen.
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•	 Wat	gebeurt	er	volgens	president	Faust	als	we	
twistziek zijn?

Vraag de cursisten Helaman 1:5–7 te lezen.

•	 Hoe	probeerde	het	volk	de	twist	over	wie	opper-
rechter moest worden op te lossen?

•	 Waarom	maakte	de	uitkomst	van	de	verkiezingen	
geen einde aan de twist?

Leg uit dat terwijl de Nephieten kampten met deze 
interne twist, er een nieuw extern gevaar dreigde. Lees 
de verzen 14–15 voor aan de cursisten. Laat de cursis-
ten de verzen 18–22 vluchtig doorlezen om in te zien 
wat het gevolg was van de aanval van de Lamanieten.

•	 Welke	stad	viel	in	de	handen	van	de	Lamanieten?

•	 Waardoor	waren	de	Nephieten	kwetsbaar	voor	
deze aanval?

Vraag de cursisten, om ze te helpen de beginselen 
in deze verzen toe te passen, aan te geven welke 
levensterreinen	door	twist	worden	ontwricht.	Zet	hun	
antwoorden op het bord. Antwoorden kunnen zijn: 
vriendschap, gezin, huwelijk, werk enzovoort.

Kies een of twee van de gebieden uit die de cursisten 
noemden. Vraag de cursisten aan te geven hoe zij twist 
kunnen voorkomen (of sussen). Welke activiteiten kun-
nen bijvoorbeeld de eenheid in het gezin ten goede 
komen en op die manier twist voorkomen? Of, als een 
gezin geplaagd wordt door twist, wat kan er gedaan 
worden om de twist te verminderen of te verwijderen?

Helaman 1:11–12; 2. Geheime 
verenigingen kunnen de ondergang van 
een samenleving tot gevolg hebben
Laat een cursist een stokje omhoog houden voor de 
klas. Leg uit dat het stokje een persoon voorstelt. Laat 
zien hoe makkelijk het stokje te breken is. Neem dan 
een bundel stokjes in de hand. Leg uit dat de bundel 
stokjes een groep personen voorstelt die eensgezind 
zijn. Laat zien hoe moeilijk het is om zelfs maar een 
stokje te breken als alle stokjes gebundeld zijn. 

•	 Wat	kunnen	wij	van	dit	aanschouwelijk	
onderwijs leren?

•	 Hoe	kan	sterkte	in	aantallen	voor	rechtschapen	doe-
len worden gebruikt?
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•	 Hoe	kan	die	voor	slechte	doelen	worden gebruikt?

Leg uit dat Satan sterkte in aantallen gebruikte om 
door middel van geheime verenigingen goddeloosheid 
onder de Nephieten aan te wakkeren. Vraag een cursist 
Helaman 1:11–12 te lezen, waar wordt uitgelegd dat 
de daden van Kishkumen het begin vormden van de 
rovers van Gadianton.

Vraag de cursisten het resumé van Helaman 2 door te 
lezen. Laat ze Helaman 2:4–5, 8 lezen en op basis van 
deze verzen aangeven wat Gadianton bereid was te 
doen om aan de macht te komen.

Leg uit dat een samenleving uit personen bestaat. Een 
samenleving gaat pas ten onder als veel personen zich 
overgeven aan de krachten van het kwaad.

Vraag de cursisten hedendaagse voorbeelden van 
vernietigende groepen of invloeden op te noemen. 
(U kunt ze bijvoorbeeld verwijzen naar het citaat van 
ouderling M. Russell Ballard op pp. 274–275 in het 
cursistenboek. Dit citaat staat ook op de meegeleverde 
dvd A .)

Maak de cursisten duidelijk dat Satan altijd achter 
geheime verenigingen zit. Herinner de cursisten eraan 
dat Satan veel ervaring heeft met het misleiden van 
mensen, maar dat de Geest des Heren ons ervoor kan 
behoeden dat we ten prooi vallen aan zijn leugens. U 
zou de cursisten kunnen vragen om Leer en Verbon-
den 10:5 te lezen    , waaruit we leren dat gebed ons 
sterkt tegen Satan.

Wellicht wilt u er ook op wijzen dat Gadiantons plan-
nen om de regering omver te werpen, werden voor-
komen door tussenkomst van de dienstknecht van 
Helaman (zie Helaman 2:6–10). Hoewel goddeloosheid 
in onze samenleving kan toenemen, kunnen we toch 
sterk zijn in rechtschapenheid en het kwaad weerstaan.

Helaman 3:20. We behoren 
voortdurend het goede te doen 
Vraag een cursist Helaman 3:20 voor te lezen.

•	 Welk	woord	in	Helaman	3:20	toont	aan	dat	Helaman	
consequent het goede deed? (Voortdurend.)

•	 Welke	resultaten	ziet	u	doordat	u	voortdurend	werkt	
aan het naleven van de geboden?

•	 Als	de	cursisten	op	deze	vraag	zijn	ingegaan,	
vraagt u hen om een schema te maken aan de 
hand waarvan ze een toespraak over consequente 
gehoorzaamheid aan Gods geboden zouden 
kunnen houden.

Zeg	de	cursisten	dat	ook	wij,	zoals	Helaman,	ernaar	
moeten streven om ‘voortdurend [te doen] wat goed 
was in de ogen Gods’ (Helaman 3:20). Overweeg met 
de klas ‘Strijd voor het recht’ (lofzang 161) te zingen. 
Of u kunt iemand die goed kan zingen, vragen de cou-
pletten van de lofzang te zingen, en de klas het refrein.

Helaman 3:20–30. Als we Gods geboden 
onderhouden, zijn we voorspoedig in zijn werk
Vraag de cursisten hoe de meeste mensen volgens hen 
het woord voorspoed zouden definiëren. 

Deel de klas op in koppels en laat ze het idee van 
voorspoed in Helaman 3:20–30 bestuderen. Vraag ze 
onderwijl sleutelwoorden en zinsneden te markeren 
die verband houden met de voorspoedige omstan-
digheden van de Nephieten. Laat ze ook kijken naar 
antwoorden op de volgende vragen:

•	 Waar	bestaat	de	hier	besproken	voorspoed	uit	in	
vergelijking met de definitie die de wereld aan voor-
spoed geeft? 

•	 Op	welke	manieren	hebben	de	beginselen	in	de	
verzen 29–30 betrekking op voorspoed?

Als de koppels klaar zijn, kunt u vragen of er cursisten 
zijn die hun bevindingen aan de klas willen meedelen. 

Helaman 3:27–37; 4. De ootmoedigen en 
rechtschapenen worden geheiligd en ontvangen 
kracht van de Heer, terwijl de hoogmoedigen 
en zondaars aan zichzelf worden overgelaten
Toon	een	vuile	doek.	Zeg	dat	de	doek	een	werelds	
persoon voorstelt. Laat daarna een schone, witte doek 
zijn (bv. een zakdoek).

•	 Hoe	kan	iemand	zoals	deze	schone	doek	worden?	
(Zet	de	antwoorden	van	de	cursisten	op	het bord.)



139

Helaman 1–4

Vraag een cursist Helaman 3:35 voor te lezen.

•	 Wat	houdt	de	overgave	van	ons	hart	aan	God	vol-
gens u in?

Vraag een cursist de definitie van heiliging uit de Gids 
bij de Schriften voor te lezen die op p. 277 in het 
cursistenboek staat.

•	 Is	heiliging	een	gebeurtenis	of	een	proces? Waarom?

Vraag de cursisten Helaman 3:27–30 te lezen. Vraag ze 
na elk vers te pauzeren en beginselen uit dat vers op 
te noemen die verband houden met geheiligd worden. 
Geef ze ook de gelegenheid om andere zinsneden die 
hen zijn opgevallen te bespreken.

Tot slot van deze bespreking over de heiliging die 
komt als we ons hart aan God overgeven, kunt u de 
cursisten misschien een paar minuten de tijd geven 
om op te schrijven hoe ze deze beginselen kunnen 
toepassen. 

Vraag de cursisten Helaman 3:29–30 te lezen en daar 
alles te markeren wat ze kunnen vinden over wat 
het woord Gods kan doen. Stel daarna de volgende 
vragen:

•	 Hoe	is	het	woord	Gods	‘levend	en	krachtig’?

•	 Hoe	kan	het	woord	‘de	geslepenheid	en	de	strik-
ken en de listen van de duivel vaneen […] scheiden’, 
ofwel in stukken breken? 

•	 Waarnaar	zal	het	woord	ons	uiteindelijk leiden?

Lees het volgende citaat van president Ezra Taft  Benson 
(1899–1994), de dertiende president van de kerk, voor 
om duidelijk te maken dat we ons door de Schriften 
kunnen verweren tegen de strikken van de vijand:

‘Stiptheid in rechtschapenheid, de kracht om 
misleiding te ontlopen en verleiding te weerstaan, 
leiding in ons dagelijks leven, genezing van de 
ziel — het zijn slechts enkele beloften die de 
Heer heeft gedaan aan wie tot zijn woord wil-
len	komen.	Belooft	de	Heer	iets	zonder	Zich	aan	
zijn woord te houden? Als Hij ons die zegenin-
gen belooft indien wij ons in zijn woord verdie-
pen, kunnen we daarop vertrouwen. En als we 
het niet doen, dan zullen die zegeningen aan 
ons voorbijgaan. Hoe toegewijd we ook mogen 
zijn op andere gebieden, bepaalde zegeningen 
worden alleen in de Schriften gevonden, alleen 
in het naderen tot het woord des Heren en eraan 
vasthouden, terwijl wij onze weg door de donkere 
nevelen vinden naar de boom des levens’ (‘The 
Power of the Word’, Ensign, mei 1986, p. 82).

Vraag de cursisten Helaman 3:33–34, 36 te bestuderen 
en te letten op zinsneden die aangeven hoe hoogmoed 
stilaan bezit van ons kan nemen. (In vers 33 staat 
bijvoorbeeld dat hoogmoed ‘zijn intrede in […] het hart 
van de mensen’ deed. In vers 34 staat dat het volk zich 
‘in hoogmoed [had] verheven.’ In vers 36 staat dat ‘bui-
tengewoon grote hoogmoed […] het hart van het volk 
was binnengedrongen.’)

•	 Waarom	gaat	hoogmoed	gewoonlijk	van	weinig	
naar veel?

•	 Waarom	is	het	moeilijk	om	hoogmoed	kwijt	te	raken	
als die de kans heeft gekregen om te groeien?

•	 Hoe	kan	dagelijks	gebed	en	schriftstudie	evenzo	
groeien, maar op een positieve manier?

Laat de cursisten de gevolgen van hoogmoed in Hela-
man 4:12–13 opzoeken. Wellicht wilt u de mensen die 
in deze verzen worden omschreven, die op hun eigen 
kracht roemden en ‘aan hun eigen kracht [werden 
overgelaten]’ vergelijken met de mensen omschreven in 
Helaman 3:35, die ‘steeds sterker in hun ootmoed’ wer-
den. Maak de cursisten duidelijk dat hoogmoed klein 
kan beginnen maar kan uitgroeien tot grote gevolgen.
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Lees het volgende citaat voor van ouderling Jeffrey R. 
Holland, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Wees niet bang voor de littekens, veroorzaakt 
door verdediging van de waarheid of een gevecht 
voor het goede, maar pas op voor littekens die 
geestelijk vervormen, die je oploopt door iets wat 
je niet had moeten doen, die je krijgt op plek-
ken waar je niet heen hoort te gaan’ (Conference 
Report, oktober 1998, p. 101; of Ensign, november 
1998, p. 77).

•	 Wat	denkt	u	dat	ouderling	Holland	bedoelt	met	‘lit-
tekens (…) die je krijgt op plekken waar je niet heen 
hoort te gaan’? 

Laat de cursisten Helaman 4:23–26 lezen.

•	 Wat	gebeurt	er	wanneer	mensen	een	zondig	
pad inslaan?

•	 Welke	oplossing	wordt	er	in	vers 25	gegeven	aan	
wie zich op het pad van zonde bevinden?

•	 Hoe	leidt	rechtschapenheid	zoal	tot kracht?

Sluit de les af met het voorlezen van Helaman 4:15. 
Moedig de cursisten aan hun leven onder de loep 
te nemen en een koers naar kracht en geluk uit te 
stippelen.
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Inleiding
Helaman 5–9 behandelt de moeilijkheden van de 
mensen die hoogmoedig waren geworden, op het 
verkeerde pad waren geraakt en de zonde hadden 
omarmd. Deze hoofdstukken gaan ook over de kracht 
die rechtschapen mensen ontvingen toen ze trouw ble-
ven aan onze hemelse Vader, zelfs toen vele anderen 
de geboden en de heilsbeginselen veronachtzaamden. 
De cursisten kunnen kracht putten uit het voorbeeld 
van Nephi en Lehi, en van wie in hun woorden en 
leringen	geloofden.	Ze	kunnen	zien	dat	het	ondanks	
de wereldse invloeden om hen heen mogelijk is om 
het evangelie na te leven en onze hemelse Vader lief te 
hebben.	Zij	kunnen	onthouden	dat	‘het	[…]	op	de	rots	
van	onze	Verlosser	[is],	die	Christus	is,	de	Zoon	Gods,	
dat [zij hun] fundament moet[en] bouwen’ (Helaman 
5:12), en dat zij kunnen leren om ‘met geloof [op te 
kijken]	naar	de	Zoon	Gods’	(Helaman	8:15).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Wij	versterken	onszelf	tegen	het	kwaad	door	op	de	

rots van Christus te bouwen (zie Helaman 5:1–14).

•	 Geloof	in	Jezus	Christus	en	bekering	leiden	tot	ver-
andering van hart en vrede (zie Helaman 5:14–52).

•	 Satan	is	de	aanstichter	van	alle	kwaad	(zie	Helaman 6).

•	 ‘Tenzij	gij	u	bekeert,	zult	gij	omkomen’	(zie	Helaman	
7; 8:1–12).

•	 Alle	profeten	getuigen	van	Jezus	Christus	en	zijn	
verzoening (zie Helaman 8:13–23).

Onderwijsideeën
Helaman 5:1–14. Wij versterken 
onszelf tegen het kwaad door op de 
rots van Christus te bouwen
Vraag een cursist Helaman 5:2 voor te lezen. Vestig de 
aandacht van de cursisten op de zinsnede ‘rijp voor 
vernietiging’. Toon de klas een rotte vrucht. Leg uit dat 
net zoals een overrijpe vrucht zal gaan rotten, mensen 
verdorven raken als zij ‘in ongerechtigheid rijp gewor-
den zijn’ (Ether 2:9).

Schrijf Helaman 5:2–3; 6:37–40 op het bord. Laat de 
cursisten aan de hand van deze verzen vaststellen hoe 
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de Nephitische natie ‘rijp voor vernietiging’ werd. Vraag 
de cursisten wat ze hebben gevonden.

Laat de cursisten Helaman 5:4–13 lezen. Stel voor 
dat ze het woord (be)denken markeren elke keer dat 
ze het in die verzen tegenkomen. Vraag de cursisten 
waarom zij denken dat Helaman dit woord veelvuldig 
gebruikte. U kunt de cursisten eventueel het citaat van 
president Spencer W. Kimball op p. 281 in het cursis-
tenboek laten lezen.

•	 Wat	kunnen	we	zoal	doen	om	elke	dag	aan	de	Hei-
land en onze verbonden te denken?

Laat de cursisten nog eens naar de verzen 5–13 kijken 
en nagaan waaraan Helaman wilde dat zijn zoons 
dachten. U kunt de antwoorden van de cursisten 
eventueel op het bord zetten. Vraag de cursisten na te 
denken over hoe Helamans raad op ons van toepassing 
is. De volgende opsomming geeft aan wat de cursisten 
zoal kunnen vinden. 

Helaman moedigde zijn zoons aan eraan te denken:

 1. Dat ze de geboden moesten onderhouden (zie vs. 6).

 2. Dat zij vernoemd waren naar mannen die het voor-
beeld hadden gegeven in het doen van goede wer-
ken (zie vss. 6–7; voor informatie over hoe de naam 
van geweldige mensen uit het verleden ons kunnen 
inspireren om rechtschapen te leven, ziet u het citaat 
van president George Albert Smith op pp. 280–281 
in het cursistenboek).

 3. Wat koning Benjamin over Jezus Christus had 
gezegd (zie vs. 9; zie ook Mosiah 2–5).

 4. Dat er geen ander middel is tot heil dan alleen het 
zoenbloed van Jezus Christus (zie vs. 9).

 5. Dat de Heiland mensen van hun zonden verlost op 
‘de voorwaarden van bekering’ (vss. 10–11).

 6. Dat zij hun fundament moesten bouwen op Jezus 
Christus (vs. 12).

Laat de cursisten Helaman 5:14 lezen.

•	 Wat	deden	Nephi	en	Lehi	omdat	zij	Helamans	raad	
in gedachte hielden?

•	 Hoe	kan	het	in	gedachte	houden	van	deze	leerstel-
lingen ons helpen?
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Om de cursisten Helaman 5:12 te helpen onthou-
den    , laat u een grote steen zien en vraagt u 
wat ermee zou gebeuren als die buiten in een 
storm zou liggen. Lees Helaman 5:12. Laat daarna 
een handje zand zien en vraag wat daarmee in een 
storm zou gebeuren.

•	 Op	welke	manieren	zijn	de	verleidingen	van	Satan	
als een storm?

•	 Hoe	kunnen	wij	de	steen	met	Jezus	Christus	
vergelijken?

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	een	fundament	
op de rots van Christus te bouwen? Welke belofte 
deed Helaman zijn zoons als zij op deze rots 
zouden bouwen?

•	 Waarom	kunnen	wij	Satans	stormen	en	de	proble-
men van het leven beter doorstaan als wij ons leven 
op Christus’ leringen bouwen ?

Lees het volgende citaat van ouderling Russell M. 
 Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen voor: 

‘Zelfs	een	stevig	fundament	kan	de	problemen	in	
het dagelijks leven niet voorkomen. Eigenzinnige 
kinderen kunnen ouders verdriet doen. Sommige 
ontwrichte gezinnen zijn niet meer te herstellen. 
Homoseksuele neigingen worden slecht begre-
pen. Gehuwde paren krijgen om de een of andere 
reden	geen	kinderen.	Zelfs	in	onze	tijd	gaan	‘de	
schuldigen en de goddelozen ongestraft wegens 
hun geld’. [Helaman 7:5.] Sommige dingen lijken 
gewoon niet eerlijk.

‘Met een stevige fundering zijn we echter beter in 
staat om de Heer om hulp te vragen, ook als onze 
vragen niet beantwoord worden. (…)

‘Hoewel we niet alles weten, weten we dat God 
leeft	en	ons	liefheeft.	[Zie	1 Nephi	11:16–17.]	Op	
die vaste rotssteen kunnen we Hem om hulp vra-
gen en de kracht vinden om de zware lasten van 
het leven te dragen’ (Liahona, mei 2002, p. 76).

Laat de cursisten over de volgende vragen nadenken:

•	 Wat	doet	u	dagelijks	om	uw	leven	op	de	rots	van	
Jezus Christus te bouwen? Wat kunt u beter doen 

om er zeker van te zijn dat u uw leven op zijn vaste 
fundament bouwt?

Geef uw getuigenis dat Jezus Christus ons vaste 
fundament is. Geef aan hoe wij op zijn fundament 
kunnen bouwen.

Helaman 5:14–52. Geloof in Jezus Christus en 
bekering brengen verandering van hart en vrede
Bespreek het volgende citaat van ouderling Richard G. 
Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘De vrucht van ware bekering is Gods vergeving, 
waardoor we alle verbonden en verordeningen, 
met de bijbehorende zegeningen, kunnen ontvan-
gen. Als de bekering volledig is en we gereinigd 
zijn, krijgen we een nieuwe kijk op het leven en 
de prachtige mogelijkheden die we hebben’ (Lia-
hona, november 2004, p. 17).

Terwijl de cursisten Helaman 5 lezen en bespreken, 
moedigt u hen aan te letten op bewijzen van ‘een 
nieuwe kijk op het leven’ onder hen die gehoor gaven 
aan de prediking van Nephi and Lehi.

Lees Helaman 5:14–19 met de cursisten. Laat de cur-
sisten terwijl u leest, zoeken naar antwoorden op de 
volgende vragen:

•	 Wat	droeg	volgens	deze	verzen	het	meeste	bij	
aan het succes van Nephi en Lehi in het prediken 
van bekering?

•	 Wat	gebeurde	er	als	gevolg	van	hun	prediking?

Vraag de cursisten wat ze hebben gevonden.

•	 Hoe	leidt	ware	bekering	tot	verandering	van	hart	en	
tot vrede?

Laat de afbeelding van Nephi en Lehi op pagina 143 
zien.

Om de cursisten een overzicht te geven van de andere 
gebeurtenissen in Helaman 5 vraagt u hun het hoofd-
stukresumé te lezen, vanaf ‘Nephi en Lehi maken vele 
bekeerlingen en worden gevangengezet’. Deel de klas 
daarna op in vijf groepjes en wijs elk groepje een van de 
volgende schriftuurblokken met de bijbehorende vragen 
toe. U kunt de vragen vooraf op een uitreikblad zetten.
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Groep 1

Helaman 5:20–26

•	 Welke	zegeningen	kunnen	als	een	‘vuurkolom’	om	
ons heen zijn als we onze verbonden nakomen?

•	 Hoe	kunnen	die	‘vuurkolommen’	ons	moed	schen-
ken in moeilijke tijden?

Groep 2

Helaman 5:27–34

•	 Hoe	voelden	de	mensen	in	de	‘wolk	van	duisternis’	
zich? Hoe kan een dergelijk gevoel van invloed zijn 
op onze inspanningen om in geloof verder te gaan?

•	 Hoe	konden	zij	door	de	boodschap	van	de	‘zachte	
stem van een volmaakte mildheid’ de wolk van duis-
ternis overwinnen? Op welke manieren horen wij 
tegenwoordig dezelfde boodschap?

Groep 3

Helaman 5:35–39

•	 Het	gezicht	van	Nephi	en	Lehi	straalde	toen	zij	met	
engelen spraken. Hoe zijn diegenen die tegenwoor-
dig hemelse boodschappen ontvangen een licht 
voor ons?

•	 Denk	aan	mensen	die	u	kent	die	in	deze	wereld	met	
toenemende duisternis lijken te stralen. Wat voor 
eigenschappen hebben zij?

Groep 4

Helaman 5:40–44

•	 Wat	wilden	de	mensen	in	de	wolk	van	
duisternis weten?

•	 Hoe	kan	Aminadabs	antwoord	op	hun	verzoek	een	
patroon zijn voor hen die uit geestelijke duisternis 
willen komen?

•	 Wat	is	volgens	vers 44	het	resultaat	als	iemand	zich	
in geloof tot de Heer wendt en zich bekeert?

Groep 5

Helaman 5:45–52

•	 Welk	bewijs	staat	er	volgens	ouderling	Scott	in	de	
verzen 45–52 dat wie zich werkelijk bekeerd hadden 

‘een nieuwe kijk op het leven’ hadden gekregen? 
Hoe kunnen we soortgelijke zegeningen ervaren?

•	 Wat	is	volgens	vers 47	een	bron	van	vrede?	(Zie	ook	
Mosiah 4:3.)

Als de cursisten voldoende tijd hebben gekregen om 
deze vragen te beantwoorden, vraagt u ze die klassi-
kaal te bespreken.

Vraag de cursisten ter afronding van dit lesonder-
deel te overdenken hoe zij de volgende zinnen 
zouden afmaken:

Door wat ik vandaag heb bestudeerd, weet ik

 

Door wat ik vandaag heb bestudeerd, voel ik

 

Door wat ik vandaag heb bestudeerd, wil ik

 

Helaman 6. Satan is de aanstichter van alle kwaad
Leg uit dat Helaman 5:14–52 gelezen kan worden als 
een voorbeeld van bouwen op de rots van Christus. 
Evenzo kan Helaman 6 gelezen worden als een voor-
beeld	van	bouwen	op	een	fundament	van	zand.	Zorg	
ervoor dat de cursisten begrijpen dat Satan de aanstich-
ter is van alle beschreven instabiliteit.

Lees Leer en Verbonden 93:37–39 met de cursisten. U 
kunt ze eventueel in overweging geven om een kruis-
verwijzing te maken van deze tekst en Helaman 6:21. 

•	 Wat	kunnen	we	volgens	Leer	en	Verbonden	93:37	
doen als we licht en waarheid hebben?

•	 Waardoor	kan	Satan	licht	en	waarheid	van	
ons wegnemen?

Vraag de cursisten Helaman 6:9–17 te lezen.

•	 Hoe	kan	een	voorliefde	voor	materiële	rijkdom	ertoe	
leiden dat we het licht en de waarheid van het evan-
gelie verliezen?

Vraag de cursisten vluchtig Helaman 6:17–40 door te 
nemen en vast te stellen welk gedrag onder de Nephie-
ten tot toenemende duisternis, ofwel goddeloosheid, 
leidde. Schenk extra aandacht aan de verzen 27–30, 35 
en 40. Vraag ze wat ze hebben gevonden.
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Laat de cursisten Helaman 6:1–4, 20, 36–37 lezen om 
het gedrag van de Nephieten te vergelijken met het 
gedrag van de Lamanieten.

•	 Waardoor	waren	de	Lamanieten	in	staat	om	geeste-
lijk voorspoedig te zijn in een tijd van grote godde-
loosheid onder de Nephieten? 

•	 Hoe	verschilden	de	daden	van	de	Lamanieten	van	
die van de Nephieten? 

•	 Hoe	verschilden	de	houding	en	daden	van	de	Lama-
nieten jegens de rovers van Gadianton van die van 
de Nephieten? 

Besluit dit onderwijsidee met het lezen van Leer en 
Verbonden 50:23–25. U kunt de cursisten adviseren om 
een kruisverwijzing te maken van deze tekst en Hela-
man 6:21 en Leer en Verbonden 93:37–39. 

Helaman 7; 8:1–12. ‘Tenzij gij u 
bekeert, zult gij omkomen’
Lees Helaman 7:1–9, 22–24 met de cursisten.

•	 Wat	was	volgens	deze	verzen	de	reden	van	Nephi’s	
grote droefheid?

•	 Wat	was	volgens	Nephi	de	enige	manier	waarop	de	
Nephieten konden voorkomen dat ze ‘volkomen 
vernietigd’ zouden worden?

Lees Helaman 8:1–9 met de cursisten.

•	 Hoe	reageerden	de	mensen	op	Nephi’s woorden?

•	 Waarom	denkt	u	dat	mensen	die	schuldig	zijn	aan	
overtreding soms boos reageren op de waarheid? 
Wat zijn enkele geestelijke gevolgen van dit gedrag?

Lees tot slot het citaat van ouderling F. Burton Howard 
op p. 283 in het cursistenboek.

Helaman 8:13–23. Alle profeten getuigen 
van Jezus Christus en zijn verzoening
Dit onderwijsidee concentreert zich op het getuigenis 
dat Nephi gaf, niet op de wonderbaarlijke omstandig-
heden eromheen. Als de cursisten niet bekend zijn met 
Nephi’s profetische aankondiging van de moord op de 
opperrechter en de ontmaskering van de moordenaar, 
kunt u overwegen vooraf een cursist te vragen om de 
gebeurtenissen in Helaman 8–9 samen te vatten. 

Lees het volgende citaat van ouderling Russell M. Nel-
son van het Quorum der Twaalf Apostelen voor (ook 
beschikbaar op de meegeleverde dvd A ):

‘Als u het Boek van Mormon leest, concentreer u 
dan op de belangrijkste persoon in het boek — 
van het eerste tot het laatste hoofdstuk — de Heer 
Jezus	Christus,	de	Zoon	van	de	levende	God. (…)

‘(…) Ook andere grote profeten uit het Boek 
van Mormon hebben — in hun eigen tijd en op 
hun eigen manier — van de Heer Jezus Christus 
getuigd. Onder hen bevonden zich de broeder van 
Jared,	Zenock,	Neüm	en	Zenos.	Getuigenissen	van	
Jezus Christus voorafgaand aan zijn geboorte in 
Betlehem werden opgetekend door koning Benja-
min, Abinadi, Alma de oude, Alma de jonge, Amu-
lek, de zoons van Mosiah, bevelhebber Moroni, 
de broers Nephi en Lehi, en Samuël de Lamaniet. 
In een ogenschijnlijk eindeloze aaneenschakeling 
van profetische proclamaties — getuigenissen van 
‘alle heilige profeten’ [ Jakob 4:4] ‘vele duizenden 
jaren vóór zijn komst’ [Helaman 8:18] — staat in 
het Boek van Mormon de plechtige verklaring dat 
Jezus de Christus is, onze Heiland en Verlosser’ (in 
Conference Report, oktober 1999, p. 87; of Ensign, 
november 1999, p. 69).

Maak de cursisten duidelijk dat Nephi, net als veel 
andere profeten, zijn leven riskeerde om van Jezus 
Christus en zijn verzoening te getuigen.

Vraag een cursist Helaman 8:13–15 voor te lezen.

Vraag de cursisten naar de plaat van Mozes en de 
koperen slang op p. 284 in het cursistenboek te kij-
ken. U kunt ze ook Numeri 21:5–9 en 1 Nephi 17:41 
laten lezen.

•	 Het	enige	wat	de	Israëlieten	moesten	doen	om	gene-
zen te worden was naar de koperen slang kijken. 
Maar velen deden dat niet ‘wegens de eenvoud van 
het middel’ (2 Nephi 17:41). Welke ‘eenvoudige’ han-
delingen worden van ons gevraagd om ons geloof in 
Jezus Christus te tonen?
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•	 Waarom	weifelen	we	soms	om	de	dingen	te	doen	
die te eenvoudig te lijken?

•	 Uit	Helaman	8:15	leren	we	dat	de	koperen	slang	een	
zinnebeeld, of een symbool, is van Jezus Christus en 
zijn verzoening. Hoe kunnen we met geloof opkij-
ken	‘naar	de	Zoon Gods’?

Laat de cursisten Helaman 8:16–23 lezen.

•	 Wat	spreekt	u	aan	in	het	getuigenis	van	
deze profeten?

•	 Welke	aanwijzing	ziet	u	in	vers 23	die	verklaart	
waarom deze profeten vervolging, gevaar en de 
dood riskeerden om van de Heiland te getuigen?

•	 Hoe	kan	het	lezen	of	horen	van	het	getuigenis	
van	profeten	ons	getuigenis	versterken?	(Zie	LV	
46:13–14.)

Vertel vanuit uw gedachten en gevoelens dat het getui-
genis, de raad en de geboden die de profeten geven 
ons laten zien hoe wij ‘met geloof […] [opkijken] naar 
de	Zoon	Gods’	en	‘leven,	ja,	volgens	dat	leven	dat	eeu-
wig is’ (Helaman 8:15).

Zet	het	volgende	schema	op	het	bord	zonder	de	uitleg	
die onder ‘Kenmerken van profeten’ staat. Vraag de 
cursisten de verzen aan de linkerkant van het schema 
te lezen. Laat ze dan naar het bord komen en opschrij-
ven wat zij hebben gevonden over de kenmerken van 
profeten. Mogelijke antwoorden staan hieronder, plus 
enkele kruisverwijzingen die de cursisten wellicht in 
hun Schriften willen aanbrengen.

Schrifttekst Kenmerken van profeten

Helaman	7:17–19 Zij	prediken	altijd	bekering	(zie	ook	Ether	9:28;	LV	6:9;	11:9).

Helaman	7:29 Hun	boodschap	komt	van	de	Heer	(zie	ook	Amos	3:7;	LV	1:38).

Helaman	8:1,	4,	7 Hun	boodschap	maakt	de	goddelozen	vaak	boos	(zie	ook	1 Nephi	16:1–3).

Helaman	8:13–16 Zij	getuigen	altijd	van	Jezus	Christus	(zie	ook	Jakob	7:11).

Helaman	8:24 Er	bestaan	andere	bewijzen	die	hun	boodschap	staven	(zie	ook	Alma	30:44).

Helaman	8:27–28 Zij	profeteren	of	zeggen	dingen	die	anderen	niet	weten	(zie	ook	Mosiah	8:17).
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Inleiding
Door de leerstellingen en beginselen die u in dit 
hoofdstuk bestudeert, zult u zich er in toenemende 
mate bewust van worden dat de Heer bereid is mag-
nifieke zegeningen aan zijn getrouwe kinderen te 
schenken. Die zegeningen krijgt men niet zo maar. 
Een van de manieren waarop iemand zegeningen 
van God krijgt is door zijn waarheden te overdenken. 
Overdenken leidt tot openbaring. Als de cursisten een 
studie maken van Nephi’s voorbeeld in overdenken en 
openbaring ontvangen, kunnen zij ertoe geïnspireerd 
worden	hetzelfde	te	doen.	Zijn	voorbeeld	van	kracht	
en getrouwheid wordt aan het eind van dit schriftuur-
blok naast de zwakheid van de Nephieten gezet.

Wellicht wilt u, wanneer u Helaman 11–12 behandelt, 
‘De cirkelgang van hoogmoed’ (15:10) gebruiken, een 
presentatie op Boek van Mormon — dvd-presentaties 
(bestelnummer 54011 120). Bekijk deze presentatie 
en gebruik daarbij de instructies Videolessen Boek van 
Mormon (bestelnummer 34810 120; ook beschikbaar 
op www .ldsces .org).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	dingen	des	Heren	overleggen	leidt	tot	openba-

ring (zie Helaman 10:1–4).

•	 De	verzegelbevoegdheid	bindt	en	ontbindt	op	aarde	
en in de hemel (zie Helaman 10:4–10).

•	 De	Heer	kastijdt	zijn	volk	om	het	ertoe	te	brengen	
Hem indachtig te zijn (zie Helaman 10:14–18; 11; 
12:1–3).

•	 God	vergeten	leidt	tot	vernietiging;	bekering	en	goede	
werken leiden tot eeuwig heil (zie Helaman 12).

Onderwijsideeën
Helaman 10:1–4. De dingen des Heren 
overleggen leidt tot openbaring
Lees Helaman 10:1–4 met de cursisten. Vestig de aan-
dacht van de cursisten onder het lezen op het woord 
overleggen.

•	 Wat	betekent	het	voor	u	om	te	overleggen?

Vraag de cursisten andere mensen in de Schriften 
te noemen die openbaringen hebben ontvangen 

Hoofdstuk 37
Helaman 10–12

als gevolg van het overleggen van de woorden des 
Heren. Enkele voorbeelden zijn Lehi’s zoon Nephi 
(zie 1 Nephi 11:1), de profeet Joseph Smith en Sidney 
Rigdon (zie LV 76:19) en president Joseph F. Smith (zie 
LV 138:1–11).

Toen Helamans zoon Nephi de openbaring die hij van 
de Heer had ontvangen in zijn hart overlegde, ontving 
hij aanvullende openbaring (zie Helaman 10:2–11).

•	 Waarom	denkt	u	dat	overleggen	openbaring	in	de	
hand werkt?

Terwijl de cursisten deze vraag bespreken, kunt u 
het volgende citaat van ouderling Neal A. Maxwell 
(1926–2004) van het Quorum der Twaalf Apostelen 
voorlezen over hoe overleggen in zijn werk gaat. U 
kunt overwegen om het op het bord of een transpa-
rant te zetten, zodat de cursisten kunnen meelezen.

‘Overleggen gaat de meesten van ons niet gemak-
kelijk af. Het houdt veel meer in dan mijmeren 
of dagdromen, want het leidt tot concentratie en 
stimulatie, niet tot apathie. Het lukt alleen als we 
drukke bezigheden, omstandigheden en opvat-
tingen opzijzetten. We moeten, zoals Alma zei, 
‘plaats inruimen’ (Alma 32:27). De tijd die ermee 
gemoeid is, is niet zo belangrijk als de gerichte 
aandacht die we eraan besteden. Overweging kan 
niet gedijen te midden van afleiding’ (That Ye May 
Believe [1992], p. 183).

Leg uit dat wij, als we de tijd nemen om te overleg-
gen, ontvankelijk worden om de wil van onze hemelse 
Vader in ons leven te onderkennen.

Vraag de cursisten het verschil aan te geven tussen dag-
dromen	en	overleggen.	Zet	de	volgende	categorieën	
op het bord: Carrière, kerkwerk, school, en huwelijk. 
Vraag de cursisten te denken aan een vraag of een pro-
bleem dat zij in een van deze categorieën hebben en 
dat	op	te	schrijven.	Zet	onderwijl	het	volgende	op	het	
bord: Opdracht: overdenk dit probleem thuis en schrijf 
de gedachten op die u krijgt. Geef daar vervolg aan met 
handelingen die een positief resultaat opleveren.

Als de cursisten een paar minuten de tijd hebben 
gekregen om hun gedachten op te schrijven, vestigt u 
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hun aandacht op de opdracht die u op het bord hebt 
geschreven. Raad ze aan deze opdracht serieus te 
nemen — om op een stille plek de tijd te nemen om 
te overdenken. 

Lees het volgende citaat voor van ouderling Dallin H. 
Oaks, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘We hebben […] tijd nodig voor rust en overden-
king als we informatie tot kennis willen ontwik-
kelen en kennis tot wijsheid’ (Liahona, mei 2001, 
p. 100).

Vraag de cursisten of zij een ervaring hebben 
waarbij overdenking hun de leiding van de Heer 
gebracht heeft.

Helaman 10:4. Onvermoeid het werk des 
Heren doen, brengt grote zegeningen
Vraag een cursist Helaman 10:4 voor te lezen. Vraag 
de cursisten om het woord onvermoeid te omschrij-
ven. Laat ze de resumés van Helaman 5–9 vluch-
tig doorkijken op voorbeelden van mensen die 
onvermoeibaar zijn.

•	 Wat	zijn	mogelijke	redenen	dat	Nephi	zo	
onvermoeid werkte?

•	 Hoe	kunnen	we	deze	karaktertrek	ontplooien?

Lees het volgende citaat van ouderling Neal A. Maxwell 
voor:

‘Als we ons concentreren op Jezus en zijn werk, 
wordt zowel onze vreugde als ons uithoudings-
vermogen vergroot. (…) Nephi was niet op 
zelfzuchtige wijze om zijn ‘eigen leven’ bezorgd 
geweest, maar had in plaats daarvan de wil 
van de Heer gedaan. Dat gaf hem de extra en 
onverdeelde energie die hij nodig had om onver-
moeid te arbeiden. Nephi wist welke richting hij 
opkeek: in Gods richting’ (If Thou Endure It Well 
[1996], p. 116).

•	 Wat	kunnen	we	volgens	ouderling	Maxwell	doen	om	
onvermoeid met het werk van de Heer bezig te zijn?

Helaman 10:5. ‘Want gij zult niets 
vragen, dat in strijd is met mijn wil’
Vraag een cursist Helaman 10:4–5 voor te lezen. Lees 
daarna het verhaal voor op pp. 286–287 in het cursis-
tenboek, dat gaat over president Marion G. Romney, 
die iets leerde van deze verzen. Lees daarna het vol-
gende citaat van ouderling Neal A. Maxwell voor om 
deze verzen samen te vatten:

‘Een groot deel van een zuiver gebed lijkt te 
maken te hebben met allereerst het ontdekken, in 
plaats van te vragen, wat de wil van onze Vader 
in de hemel is en ons daar vervolgens volkomen 
naar te schikken. (…)

‘Als we ons naar zijn wil schikken, zal God bijzon-
dere zegeningen uit de hemel op ons uitstorten, 
zoals bij Nephi, de zoon van Helaman, het geval 
was’ (All These Things Shall Give Thee Experience 
[1979], pp. 93–94).

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	Gods	wil	aangaande	ons	
te weten te komen?

Helaman 10:4–10. De verzegelbevoegdheid 
bindt en ontbindt op aarde en in de hemel
Schrijf verzegelbevoegdheid op het bord. Leg uit dat 
Nephi de verzegelbevoegdheid ontving. Om de cursis-
ten dit duidelijk te maken, vraagt u hun de woorden 
van de Heer in Helaman 10:7–10 te lezen. Vraag ze 
dan om naar p. 288 in het cursistenboek te gaan en 
het citaat uit de Gids bij de Schriften en het citaat van 
president Joseph Fielding Smith te lezen. Leg uit dat 
in Nephi’s geval de verzegelbevoegdheid bestond uit 
(1) het gezag om op aarde verordeningen te verrichten 
die in de hemel bindend zijn, en (2) het gezag over de 
elementen. Leg uit dat het gezag over de elementen 
niet aan iedereen die de verzegelbevoegdheid ont-
vangt, wordt gegeven.

•	 Hoe	gebruikte	Nephi	het	gezag	over	de	elemen-
ten?	Waarom	gebruikte	hij	dat	gezag?	(Zie	Helaman	
11:1–4.)

De verzegelbevoegdheid genoemd in vers 7 sluit 
de sleutels in om verordeningen ter verzegeling te 
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verrichten, die een gezin in staat stellen om, op voor-
waarde van getrouwheid, eeuwig verenigd te zijn.

Bespreek het volgende inzicht van ouderling Russell M. 
Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen (ook 
beschikbaar op de meegeleverde dvd A ):

‘Als we ons voorbereiden om de begiftiging en de 
andere verordeningen in de tempel te ontvangen, 
moeten we de verzegelbevoegdheid van het pries-
terschap begrijpen. Jezus sprak lang geleden over 
deze bevoegdheid toen Hij tegen zijn apostelen 
zei: “Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden 
zijn in de hemelen.” [Matteüs 16:19.] Diezelfde 
bevoegdheid is in deze laatste dagen hersteld. 
Evenals het priesterschap eeuwig is — zonder 
begin of einde — zijn ook de verordeningen eeu-
wig waardoor gezinnen voor eeuwig verzegeld 
kunnen worden.’ (Liahona, mei 2001, p. 37).

•	 Hoe	beïnvloedt	de	verzegelbevoegdheid	uw leven?

Helaman 10:14–18; 11; 12:1–3. De 
Heer kastijdt zijn volk om het ertoe 
te brengen Hem indachtig te zijn
Vraag de cursisten terug te denken aan een keer dat ze 
door een ouder, leerkracht of kerkleider om een goede 
reden werden gekastijd.

•	 Hoe	leidde	de	kastijding	tot	een	verandering	
van gedrag?

•	 Wie	kastijdt	de	Heer	volgens	Leer	en	Verbonden	95:1	
en om welke reden?

Deel de klas op in twee groepjes. Schrijf de volgende 
schriftuurblokken op het bord en wijs er een aan elke 
groep toe. Vraag elk groepje om hun schriftuurblok te 
bespreken en zo redenen te vinden waarom de Heer 
zijn volk kastijdt.

Helaman	10:14–18;	11:1–6

Helaman	11:24–37;	12:1–3

Als de cursisten de tijd hebben gekregen om de hun 
toegewezen teksten te bespreken, begint u een bespre-
king op basis van de volgende vragen:

•	 Wat	deden	de	mensen	dat	de	kastijding	van	de	Heer	
tot gevolg had?

•	 Wat	voor	kastijding	gebruikte	de	Heer	om	de	aan-
dacht van de mensen te krijgen?

•	 Volgens	Helaman	12:3	vergeten	veel	mensen	de	Heer	
als Hij hen niet kastijdt. Waarom denkt u dat dit zo is?

Maak de cursisten duidelijk dat de kastijdingscycli waar 
ze over lezen in minder dan een decennium plaats-
vonden (zie Helaman 11:1, 35) en dat het eind van 
hoofdstuk 11 aangeeft dat het volk van Nephi weer tot 
goddeloosheid verviel (zie Helaman 11:36–38).

•	 Wat	kunnen	we	leren	uit	wat	we	over	het	volk	van	
Nephi hebben gelezen?

Lees het volgende citaat van ouderling Glenn L. Pace 
van	de	Zeventig	voor	(ook	beschikbaar	op	de	meegele-
verde dvd B ):

‘De hele wereld lijkt in staat van grote opschud-
ding te verkeren. Het nieuws van tegenwoordig is 
vol berichten over grootschalige hongersnoden, 
burgertwisten en natuurrampen. Maar wat uit-
eindelijk een veel schadelijker uitwerking heeft, 
is de in geestelijk opzicht vernietigende golf van 
ongehoorzaamheid aan Gods geboden die de hele 
wereld overspoelt. Die verschrikkelijke vloedgolf 
spoelt de morele ruggengraat uit de landen van 
de wereld en maakt van het land nog slechts een 
morele wildernis. Veel mensen schijnen die vloed-
golf	niet	eens	op	te	merken.	Zij	zijn	zo	ongevoelig	
geworden dat ze nog geen druppel voelen.

‘Wij maken deel uit van een cyclus die zich in het 
Boek	van	Mormon	ook	steeds	herhaalde.	Zoals	de	
Heer ons vertelt: “Ten dage van hun vrede vatten 
zij mijn raad lichtvaardig op; maar ten dage van 
hun moeilijkheden, zoeken zij noodgedwongen al 
tastend naar Mij’ (LV 101:8).

‘Daarom moeten we ons er niet al te zeer over 
verbazen als de Heer het toelaat dat wij af en toe 
eens wakker geschud worden om ons uit onze 
apathie te halen, net als Hij in andere bedelingen 
gedaan heeft’ (Conference Report, oktober 1992, 
p. 13; of Ensign, november 1992, p. 12).
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Helaman 12. God vergeten leidt tot 
vernietiging; bekering en goede 
werken leiden tot eeuwig heil
Leg uit dat in Helaman 12 lessen staan die verband 
houden met de voorgaande elf hoofdstukken.

Vraag de cursisten naar de illustratie op p. 437 in het 
cursistenboek te kijken (u kunt ook een soortgelijke 
schets op het bord zetten). Lees Helaman 12:1–6 met 
de cursisten.

•	 Welke	elementen	van	deze	cyclus	vinden	we	in	de	
verzen 1–6?

•	 Hoe	blijkt	deze	cyclus	duidelijk	uit	de	voorgaande	
hoofdstukken in het boek Helaman?

•	 Waarom	vergeten	mensen	soms	de	Heer	terwijl	Hij	
ze op hetzelfde moment zegent?

Lees de citaten van president Ezra Taft Benson en het 
citaat van president Harold B. Lee op p. 290 in het 
cursistenboek.

•	 Waarom	kunnen	luxe	en	voorspoed	een	zware	
beproeving zijn?

Lees het tweede citaat van president Ezra Taft Benson 
op p. 291 in het cursistenboek en het citaat van ouder-
ling Joe J. Christensen op p. 291

•	 Waarom	is	hoogmoed	zo	vernietigend?

Vraag de cursisten in Helaman 12:7–19 naar voorbeelden 
van Gods grootheid te zoeken. Vraag de cursisten na 
verloop van tijd te vertellen wat hun bevindingen zijn.

•	 Hoe	kan	Gods	grootheid	indachtig	zijn,	voorkomen	
dat we hoogmoedig worden? Wat kunnen we nog 
meer doen om ootmoedig in plaats van hoogmoedig 
te zijn?

Lees Helaman 12:20–26 klassikaal.

•	 Welke	bewijs	ziet	u	in	deze	verzen	dat	God	niet	
wil dat we ‘van [zijn] tegenwoordigheid worden 
afgesneden’?

•	 Hoe	kunnen	we	uit	deze	verzen	leren	wat	we	moe-
ten doen om eeuwig heil te verwerven?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	de	Heer	indachtig	te	blij-
ven in tijden dat Hij ons zegent?

Getuig van de zegeningen die de Heer geeft als we ons 
bekeren en goede werken doen.

Helaman 12:23–24. Bekering en goede 
werken hebben de genade Gods tot gevolg
Vraag een cursist Helaman 12:23–24 voor te lezen.

•	 Wat	denkt	u	dat	de	zinsnede	‘genade	[voor]	
genade’ betekent?

Terwijl de cursisten deze vragen bespreken, vraagt u hun 
in de Gids bij de Schriften de betekenis van het woord 
genade op te zoeken. Vraag ze vervolgens 2 Nephi 10:24, 
25:23 en Alma 24:11 te lezen en van die verzen en Hela-
man 12:23–24 een kruisverwijzing te maken. 

•	 Welke	zinsneden	in	2 Nephi	10:24,	25:23	en	Alma	
24:11 omschrijven onze inspanningen om de genade 
van de Heer te ontvangen? (Antwoorden kunnen 
zijn ‘verzoent u met de wil van God’, ‘in Christus te 
geloven’, en ‘na alles wat we kunnen doen’.)

Als de cursisten het volgende beginsel niet te berde 
brengen, kunt u het uitleggen: de zinsnede ‘genade 
[voor] genade’ suggereert een uitwisseling. Als we er bij-
voorbeeld naar streven anderen te dienen, ons te beke-
ren, en andere goede werken te doen, schenkt de Heer 
ons de geestelijke kracht en het vermogen om ons te 
verbeteren in ruil voor onze inspanningen (zie LV 93:12, 
20). ‘Genade [voor] genade’ impliceert ook een ontwik-
kelingsproces. Voor elke genadeblijk die we ontvangen 
en goed gebruiken, ontvangen we weer een andere 
genadeblijk voor onze vooruitgang naar volmaking. 

Verwijs naar de uitleg van ouderling David A. Bednar 
op p. 292 in het cursistenboek. Wellicht wilt u ook de 
uitleg van ouderling Gene R. Cook op p. 292 in het 
cursistenboek laten voorlezen. Deze citaten staan ook 
op de meegeleverde dvd C  D .

Moedig de cursisten aan om in de week die voor hun 
ligt de tijd te nemen om op te schrijven hoe de Heer 
hun gezegend heeft met genade omdat zij zijn gebo-
den onderhouden. 
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Inleiding
De Lamanitische profeet Samuël is bekend om de 
wonderbaarlijke bescherming die hij kreeg toen hij 
vanaf	de	stadsmuur	van	Zarahemla	predikte.	Hij	
verkondigde specifieke profetieën en tekenen van de 
geboorte en dood van de Heiland. Evenals Samuël, 
die de Nephieten waarschuwde dat ze zich op de 
geboorte van Jezus Christus moesten voorbereiden, 
helpen de hedendaagse profeten ons bij onze voorbe-
reiding op de wederkomst van de Heiland. U kunt de 
cursisten duidelijk maken hoe de boodschappen van 
de hedendaagse profeten overeenkomen met Samuëls 
boodschap en hoe de reactie van de wereld op de 
hedendaagse profeten soms overeenkomt met de reac-
tie van de Nephieten op Samuël. Moedig de cursisten 
aan het voorbeeld te volgen van wie Samuëls woorden 
geloofden en de zegeningen van geloof, bekering en 
een verandering van hart genoten.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Profeten	roepen	ons	op	ons	te	bekeren	(zie	

 Helaman 13).

•	 De	profeten	getuigen	van	Christus’	komst	en	leren	
ons hoe we ons daarop voor kunnen bereiden (zie 
Helaman 14).

•	 Ware	bekering	komt	tot	uiting	in	levenslange	
getrouwheid (zie Helaman 15:7–16).

•	 Als	mensen	hun	hart	verharden,	geven	zij	Satan	de	
kans ‘veel vat’ op hun hart te krijgen (zie Helaman 
16:13–25).

Onderwijsideeën
Helaman 13. Profeten roepen 
ons op ons te bekeren
Vraag de cursist of zij zich een tijd kunnen herinneren 
waarin zij (of mensen die zij kennen) werden gewaar-
schuwd voor gevaar en er later achter kwamen dat 
hun niets was overkomen omdat zij de waarschuwing 
ter harte hadden genomen. (Voorbeelden van waar-
schuwingen kunnen zijn: acht slaan op een waarschu-
wingstekst op een medicijnfles, aanwijzingen op een 
verkeersbord opvolgen, een waarschuwing van een 
ouder of een vriend opvolgen, enzovoort.) Lees het 

Hoofdstuk 38
Helaman 13–16

volgende citaat voor van ouderling Dallin H. Oaks, lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Een boodschap van een algemeen autoriteit tij-
dens een algemene conferentie — een boodschap 
die onder invloed van de Geest is voorbereid om 
het werk van de Heer te bevorderen — wordt niet 
gegeven	om	ervan	te	genieten.	Zo’n	boodschap	
wordt gegeven om te inspireren, op te bouwen, 
aan te sporen of te vermanen. Maar ook om onder 
invloed van de Geest des Heren naar de toespraak 
te luisteren zodat de luisteraar van de Geest 
kan leren wat hij of zij ermee moet doen’ (‘The 
 Dedication of a Lifetime’ [Church  Educational 
System fireside for young adults, 1 mei 2005], 
p. 1, ldsces .org; cursivering in origineel).

Lees Leer en Verbonden 1:4–5 met de cursisten.

•	 Op	welke	manieren	geeft	de	Heer	de	waarschuwin-
gen die in deze verzen worden genoemd?

Een van de belangrijkste manieren waarop de Heer 
zijn volk waarschuwt is door zijn profeten. Samuël de 
Lamaniet was een profeet die door de Heer naar de 
Nephieten was gestuurd om hen te waarschuwen dat 
ze zouden worden vernietigd als ze zich niet bekeer-
den. Vraag de helft van de klas in Helaman 13:1–6 op 
zoek te gaan naar (1) hoe Samuël de waarschuwing 
van de Heer kreeg en (2) wat de mensen moesten 
doen om acht te slaan op de waarschuwing. Laat de 
andere cursisten in Helaman 13:7–11 op zoek gaan 
naar (1) wat de mensen zouden kwijtraken en als ze 
zich niet bekeerden en (2) wat er zou gebeuren als zij 
gehoor gaven aan de waarschuwing. Geef de cursis-
ten voldoende tijd om te lezen en laat ze vervolgens 
in koppels bij elkaar gaan zitten om te bespreken wat 
ze gevonden hebben. Geef ze daarna de gelegenheid 
om hun ideeën aan de hele klas te vertellen. U kunt de 
bevindingen van de cursisten eventueel kort samenvat-
ten op het bord.

Strooi kiezelsteentjes op de vloer uit, waarbij u een 
smal, duidelijk pad open laat waarop iemand tussen 
de steentjes kan doorlopen zonder ze te raken. Laat 
twee cursisten naar voren komen en blinddoek beiden. 
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Vraag ze om een paar keer in de rondte te draaien, 
zodat ze gedesoriënteerd raken. Laat ze dan hun 
schoenen uittrekken. Vraag een van de geblinddoekte 
cursisten of hij of zij de andere geblinddoekte cursist 
zou vertrouwen om haar of hem over het pad te leiden.

Vraag een cursist Helaman 13:29 voor te lezen. Laat de 
geblinddoekte cursisten de blinddoek afdoen en naar 
hun plaats teruggaan.

•	 Wat	kunnen	de	kiezelsteentjes	in	ons	leven	
voorstellen?

•	 In	welke	‘blinde	gidsen’	stellen	de	mensen	zoal	hun	
vertrouwen?

•	 Wanneer	bent	u	veilig	geleid	door	een gids?

Vraag de helft van de klas in stilte Helaman 13:17–23 
te bestuderen. Vraag ze te letten op de gevaren van 
rijkdom en de instructies die we moeten volgen om die 
gevaren te ontwijken. Laat ze bespreken hoe ongepast 
bejag op en gebruik van rijkdom invloed op iemand 
heeft. 

Vraag de andere helft in stilte Helaman 13:24–29 en 
2 Nephi 9:28 te bestuderen    . Laat ze de rationa-
lisaties onderzoeken die de mensen in Samuëls tijd 
gebruikten toen ze de profeten verwierpen.

Geef de cursisten daarna de gelegenheid om hun 
ideeën aan de hele klas te vertellen. 

Als onderdeel van deze bespreking kunt u de cursis-
ten eventueel de woorden van Samuël in Helaman 
13:24–29 helpen toepassen. Als u dat doet, legt u uit 
dat wij, hoewel wij niet schuldig zijn aan het uitwer-
pen of doden van de profeten, sommige aspecten van 
Samuëls waarschuwing op onszelf kunnen toepassen.

•	 Welke	dingen	heeft	de	huidige	president	van	de	
kerk ons specifiek gevraagd te doen? Voor welke 
zaken heeft hij ons specifiek gewaarschuwd?

Laat de cursisten de volgende vragen voor zichzelf 
overwegen:

•	 Wat	hebt	u	gedaan	om	gehoor	te	geven	aan	de	
raad en waarschuwingen van de levende profeet? 
Welke zegeningen hebt u ontvangen doordat u zijn 
raad hebt opgevolgd? Wat kunt u doen om zich te 
verbeteren?

Helaman 13:38. Uitstel van 
bekering leidt tot ellende
Zet	de	volgende	tekst	op	het	bord:	‘Voorbij is de oogst, 
ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost’ ( Jeremia 
8:20).

•	 Wat	betekent	deze	uitspraak?

Vraag een cursist Helaman 13:38 voor te lezen.

•	 Wat	zeggen	deze	verzen	ons	over bekering?

•	 Welke	kerntekst	waarschuwt	ons	de	dag	van	onze	
bekering niet uit te stellen? (Als de cursisten zich 
Alma 34:32–34 niet herinneren    , zegt u ze om 
welk tekst het gaat.)

Lees het volgende citaat van president Gordon B. 
 Hinckley (1910–2008), de vijftiende president van de 
kerk voor, waarin hij zich specifiek wendt tot wie kam-
pen met een pornoverslaving. Belangrijke zinsneden 
die verband houden met deze verzen zijn gecursiveerd.

‘Moge eenieder die zich in de greep van deze 
zonde bevindt, in gebed neerknielen en de Heer 
om hulp smeken om van dit kwaadaardige mon-
ster verlost te worden. Anders zal deze kwaadaar-
dige schandvlek in dit leven en in de eeuwigheid 
blijven bestaan. Jakob, de broer van Nephi, heeft 
het volgende gezegd: “En het zal geschieden, 
wanneer alle mensen van deze eerste dood tot 
het leven zijn overgegaan, daar zij onsterfelijk zijn 
geworden, (…) [zullen] zij die rechtvaardig zijn, 
nog steeds rechtvaardig zijn, en zij die vuil zijn, 
zullen nog steeds vuil zijn” (2 Nephi 9:15–16).

‘President Joseph F. Smith, zag in zijn visioen van 
het bezoek van de Heiland aan de geesten van 
de doden dat Hij niet ging ‘naar de goddelozen 
[…], en onder de zondaars en onbekeerlijken, 
die zich bezoedeld hadden terwijl zij in het vlees 
verkeerden, verhief Hij zijn stem niet’ (LV 138:20)’ 
(Liahona, november 2004, p. 62; cursivering 
toegevoegd).

•	 Wat	onderwezen	president	Hinckley,	Jakob	en	pre-
sident Joseph F. Smith aangaande mensen die zich 
niet van hun zonden bekeerden?
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Lees het volgende citaat van president Henry B. Eyring 
van het Eerste Presidium voor. Voordat u het voorleest 
vraagt u de cursisten naar twee belangrijke redenen te 
luisteren waarom we onze bekering niet behoren uit te 
stellen:

‘Wie zich nu schuldig maken aan ernstige zonden 
kunnen wellicht zo’n beetje de volgende gedach-
tegang hebben: “Tja, als bekering zo moeilijk is, 
kan ik net zo goed doorgaan met zondigen. Als ik 
later vergeving nodig heb, doorloop ik dat proces 
dan in één keer.”

‘Dat is heel onverstandig. Ik zal u vertellen 
waarom. Ten eerste, mensen die hun bekering 
uitstellen, kunnen opeens geen tijd meer heb-
ben. En ten tweede zullen hun zonden hun meer 
ellende brengen, niet het geluk waarop ze hopen 
maar niet kunnen vinden. Denk aan de waarschu-
wing van Samuël de Lamaniet [zie Helaman 13:38]’ 
(To Draw Closer to God: A Collection of Discourses 
[1997], p. 65).

Geef de cursisten de tijd om de volgende vragen te 
overdenken:

•	 Wat	zijn	de	gevaren	van	het	uitstellen	van bekering?

•	 Welke	zegeningen	kunnen	wij	ervaren	als	we	
gehoorzaam zijn en als we ons direct bekeren als 
we hebben gezondigd?

Helaman 14. Profeten getuigen van 
Christus’ komst en leren ons hoe 
we ons daarop voorbereiden
Delen van Helaman 14 over Samuëls profetieën over 
Christus’ dood komen aan de orde in een onderwijs-
idee in hoofdstuk 40 van dit boek. Wellicht wilt u 
dat onderwijsidee lezen en kijken of u het hier wilt 
gebruiken.

Laat de cursisten de schema’s op p. 295 van het cur-
sistenboek opslaan. Afhankelijk van de grootte van 
de klas deelt u de cursisten op in koppels of kleine 
groepjes. Laat ze de teksten in de schema’s lezen die 
de geboorte en dood van de Heiland beschrijven, 
almede wat Samuël predikte over ons voorbereiden 

op Christus’ komst. De cursisten kunnen een kruis-
verwijzing maken van de verzen in Helaman 14, de 
corresponderende verzen in Helaman 16 en 3 Nephi 1, 
2, 8, en 23. Als ze de schema’s hebben doorgenomen, 
kunt u ze vragen om de volgende vragen te bespreken:

•	 Wat	zei	Samuël	de	mensen	volgens	Helaman	
14:12–13 te doen om zich voor te bereiden op de 
geboorte, of de eerste komst, van Jezus Christus?

•	 Wat	hebben	de	kerkleiders	ons	gezegd	over	onze	
voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus?

Helaman 14:15–19. Jezus Christus verlost ons 
van de lichamelijke en geestelijke dood
Vraag de cursisten:

•	 Welke	twee	soorten	dood	ervaren	wij?	(De	lichame-
lijke dood en de geestelijke dood.)

•	 Verlost	de	verzoening	van	Jezus	Christus	alle	men-
sen onvoorwaardelijk van de lichamelijke dood die 
de	val	van	Adam	teweeg	heeft	gebracht?	( Ja.	(Zie	
1 Korintiërs 15:20–22    .)

Laat de cursisten Helaman 14:15–19 lezen en Samuëls 
verwijzingen naar twee soorten geestelijke dood 
opzoeken. Maak de cursisten duidelijk dat de eerste 
geestelijke dood die Samuël noemt onze verbanning 
uit Gods tegenwoordigheid is. Samuël noemde deze 
geestelijke dood ‘de eerste dood’ (Helaman 14:17). 
Evenals de lichamelijke dood ondergaan alle mensen 
deze eerste geestelijke dood als gevolg van de val (zie 
Helaman 14:16). Als we naar deze aarde komen, verla-
ten we Gods tegenwoordigheid. Deze geestelijke dood 
is onvoorwaardelijk overwonnen door de verzoening 
van Jezus Christus — ieder wordt in Gods tegenwoor-
digheid teruggebracht om te worden geoordeeld (zie 
Helaman 14:17; zie ook 2 Nephi 2:9–10; 9:15, 22, 38; 
Alma 11:43–44).

Bij de tweede geestelijke dood worden mensen ‘afge-
sneden met betrekking tot de dingen der gerechtigheid’ 
(Helaman 14:18). Deze geestelijke dood is het resul-
taat van onze eigen zonden. De verzoening van Jezus 
Christus overwint deze dood voorwaardelijk — als we 
ons hebben bekeerd van onze zonden en de heilsver-
ordeningen hebben ontvangen, zal ons nadat we zijn 
geoordeeld, worden toegestaan in Gods tegenwoordig-
heid te blijven. 
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Helaman 15:7–16. Ware bekering komt 
tot uiting in levenslange getrouwheid
Vraag de cursisten Helaman 15:7–19 te bestuderen 
en elementen in het bekeringsproces vast te stellen. 
Geef de cursisten twee tot drie minuten om deze tekst 
te lezen en te overdenken, en stel ze daarna in de 
gelegenheid om te vertellen wat ze gevonden hebben. 
Schrijf de ideeën van de cursisten op het bord. Vraag 
ze zo nodig om de volgende vragen te bespreken:

•	 Waar	leiden	volgens	vers 7	ijverige	studie	en	oprecht	
geloof in de Schriften toe?

•	 Hoe	oprecht	en	blijvend	was	de	verandering	in	deze	
Lamanieten? (zie vers 9).

Vraag de cursisten de volgende vragen in stilte te 
overwegen:

•	 Wat	kunt	u	doen	om	een	‘verandering	van	hart’	
te ervaren?

•	 Overweeg	hoe	vers 9	op	u	van	toepassing	kan	zijn.	
Hebt u ‘oorlogswapens’ die u dient te begraven?

•	 Hoe	kunt	u	zozeer	in	geloof	toenemen	dat	u	‘[vreest]	
te zondigen’?

Vraag een cursist Helaman 15:10–16 voor te lezen.

•	 Wat	beloofde	de	Heer	ten	aanzien	van	de	afstamme-
lingen van deze bekeerde Lamanieten?

•	 Waarom	beloofde	de	Heer	aan	de	Lamanieten	dat	
hun	volk	niet	zou	worden	vernietigd?	(Zie	Helaman	
15:14–17).

Helaman 16:13–25. Als mensen hun 
hart verharden, geven zij Satan de kans 
‘veel vat’ op hun hart te krijgen
Vraag alle cursisten hun Schriften te sluiten. Vraag 
daarna één cursist zijn of haar Schriften te openen en 
Helaman 16:13–14 voor te lezen terwijl de andere cur-
sisten luisteren. Vraag de klas wat er volgens hen in het 
volgende vers gebeurt.

•	 Hoe	denkt	u	dat	mensen	nu	zouden	reageren	op	de	
boodschap van een profeet als zij engelen en andere 
grote tekenen zagen?

Vraag de cursist die zijn of haar Schriften open heeft 
om het eerste woord van vers 15 te lezen. Vraag de 

cursisten wat er volgens hen op het woord Niette-
min volgt. Als ze gereageerd hebben, leest u vers 15 
met hen.

•	 Hoe	zou	u	iemand	die	verstokt	van	hart	is	
omschrijven?

•	 Welke	gevolgen	hadden	de	verstokte	harten	van	de	
Nephieten op hen volgens de verzen 22–23?

•	 Wat	heeft	u	zoal	geholpen	om	Satan	ervan	te	weer-
houden vat op uw hart te krijgen? 

Lees 3 Nephi 9:20 met de cursisten.

•	 Hoe	verschilt	iemand	met	een	‘gebroken	hart’	van	
iemand met een verstokt hart?

•	 Welke	zegeningen	krijgen	zij	die	een	gebroken	hart	
en een verslagen geest hebben?

•	 Hoe	helpt	de	invloed	van	de	Heilige	Geest	ons	om	
de invloed van Satan te weerstaan?

Vraag de cursisten te vertellen hoe we een nederig hart 
kunnen ontwikkelen, alsmede het verlangen om elke 
dag de invloed van de Geest te voelen.

Helaman 16:16–21. De hoogmoedigen 
weigeren de profeet te volgen
Vraag de cursisten Helaman 16:16–21 te lezen en 
te zoeken naar de excuses die de onrechtvaardigen 
opwierpen om maar niet in de profetieën van Samuël 
te hoeven geloven. Geef de cursisten een paar minuten 
de tijd om de verzen te bestuderen en vraag ze vervol-
gens	wat	ze	gevonden	hebben.	Zet	hun	antwoorden	op	
het bord.

•	 Welke	varianten	van	deze	argumenten	tegen	de	pro-
feet vallen heden ten dage te beluisteren?

•	 Hoe	kunnen	we	weten	dat	we	de	woorden	van	de	
profeet beginnen te verwerpen?

Laat een cursist Leer en Verbonden 21:4–5 voorlezen.

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	de	woorden	van	de	pro-
feet ‘in alle geduld en geloof’ te ontvangen?

Lees het volgende citaat van ouderling Russell M. 
 Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen:
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‘Mijn ervaring is dat als je ophoudt met het plaat-
sen van vraagtekens achter de uitspraken van de 
profeet, en in plaats daarvan uitroeptekens plaatst, 
en ze navolgt, de zegeningen in rijke mate komen’ 
(Lane Johnson, ‘Russell M. Nelson: A Study in 
Obedience’, Ensign, augustus 1982, p. 24; cursive-
ring in origineel).

•	 Wat	betekent	het	om	uitroeptekens	bij	de	raad	van	
de profeet te plaatsen in plaats van vraagtekens?



156

Hoofdstuk 39

Inleiding
Er zijn vele overeenkomsten tussen de tijd die voorafging 
aan het bezoek van Christus aan Amerika en de tijd die 
voorafgaat	aan	zijn	wederkomst.	Zo	was	er	een	toename	
in goddeloosheid voorafgaand aan het bezoek van de 
Heer aan Amerika, maar veel mensen bleven getrouw. 
U en uw cursisten kunnen, hoewel de goddeloosheid 
voorafgaand aan de wederkomst van de Heer toeneemt, 
tot de getrouwen behoren. Naarmate de cursisten vast-
stellen welke omstandigheden en gebeurtenissen in deze 
hoofdstukken overeenkomen met de omstandigheden en 
gebeurtenissen in de laatste dagen, kunnen ze zich beter 
voorbereiden op een getrouw leven.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Tekenen	en	wonderen	belonen	de	getrouwen	en	

verkondigen de komst van de Heiland (zie 3 Nephi 
1:4–23).

•	 Discipelen	van	Jezus	Christus	leven	naar	de	leringen	
van de Heiland (zie 3 Nephi 5:13–15).

•	 Volledige	bekering	stelt	ons	in	staat	tot	het	einde	te	
volharden (zie 3 Nephi 6–7).

Onderwijsideeën
3 Nephi 1–7. De Nephitische geschiedenis 
kent vele overeenkomsten met onze tijd
Vraag een cursist het citaat van president Ezra Taft 
Benson op p. 300 in het cursistenboek voor te lezen. 
Laat de cursisten de resumés aan het begin van 3 Nephi 
1–7 lezen en zoeken naar overeenkomsten met onze 
tijd. Vraag de cursisten wat ze hebben gevonden. Maak 
de cursisten in de loop van de bespreking duidelijk hoe 
zeer Satan vóór de komst van de Heiland tegenstand 
biedt. Leg uit dat wij, door 3 Nephi 1–7 te bestuderen en 
de daarin vervatte beginselen na te leven, de tekenen 
van Christus’ komst onder de Nephieten kunnen begrij-
pen en ons kunnen voorbereiden op zijn wederkomst.

3 Nephi 1:4–23. Tekenen en wonderen 
belonen de getrouwen en verkondigen 
de komst van de Heiland 
Vraag de cursisten personen uit de Schriften te noe-
men die grote wonderen ervoeren als gevolg van 
hun geloof.

Hoofdstuk 39
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•	 Hoe	kan	iemand	die	getrouw	is	door	een	wonder	
worden gesterkt?

Vraag een cursist 3 Nephi 1:4–9 voor te lezen.

•	 Welke	reden	gaven	de	goddelozen	voor	het	vervol-
gen van de rechtvaardigen, hoewel er vele grote 
tekenen en wonderen onder het volk gebeurden?

•	 Waarom	brengen	tekenen	geen	verandering	teweeg	
bij	de	goddelozen?	(Zie	LV	63:7–11.)

Vraag de cursisten 3 Nephi 1:10–14 te lezen.

•	 Wat	zei	de	Heiland	dat	Hij	de	wereld	zou	tonen	door	
in	de	wereld	te	komen?	(Zie	vss. 13–14.	Hij	zou	laten	
zien dat Hij alles zou vervullen wat door de profeten 
was gesproken en alles wat Hij vanaf de grondleg-
ging der wereld had bekendgemaakt.)

•	 Hoe	versterkt	de	vervulling	van	een	profetie geloof?

Laat een cursist 3 Nephi 1:15–21 voorlezen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	ongelovigen	aanvankelijk	
met vrees in plaats van geloof reageerden?

•	 De	tekenen	van	de	geboorte	van	de	Heiland	brach-
ten licht uit de hemelen op aarde. Waarom is licht 
een toepasselijk teken van de komst van Jezus 
 Christus in de wereld?

•	 Hoe	brengt	geloof	in	de	Heiland	licht	in	het	leven	
van mensen?

Lees 3 Nephi 1:22–23.

•	 Wat	bracht	na	de	tekenen	van	Jezus’	geboorte	vrede	
in het land? 

Vraag de cursisten nogmaals 3 Nephi 1:8 te lezen.

•	 Wat	leert	dit	vers	ons	over	hoe	we	in	onze	tijd	naar	
tekenen moeten uitzien?

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	‘standvastig’	uit	
te zien?

•	 Hoe	kan	standvastig	uitzien	ons	voorbereiden	op	de	
wederkomst van Jezus Christus?

Maak de cursisten duidelijk dat ze niet standvastig 
kunnen uitzien als ze niet weten of begrijpen waarnaar 
ze uitzien. Moedig ze aan om voortdurend te zoeken 
naar profetieën over de wederkomst van Jezus Christus 
bij hun studie van de Schriften en extra aandacht te 
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schenken aan de gebeurtenissen die in 3 Nephi voor-
komen als model voor de laatste dagen. 

Lees en bespreek 3 Nephi 1:4–9. Vraag de cursis-
ten hoe zij zouden reageren als er soortgelijk gevaar 
dreigde voor de heiligen der laatste dagen in deze tijd. 
Laat ze over de volgende vragen nadenken:

•	 Zou	u	getrouw blijven?

•	 Hebt	u	ervaringen	gehad	waaruit	u	kracht	zou	kun-
nen putten om getrouw te blijven?

3 Nephi 3. De rechtvaardigen hebben geen 
angst voor wat de goddelozen kunnen doen
Voordat u 3 Nephi 3 behandelt, kunt u het laatste 
stuk van 3 Nephi 1 en geheel 3 Nephi 2 als volgt 
samenvatten:

Toen het volk de wonderbaarlijke tekenen van Jezus’ 
geboorte zag, stuurde Satan ‘vanaf dat tijdstip leugens 
onder de mensen’, maar ‘het merendeel van het volk 
[geloofde] wel, en werd […] tot de Heer bekeerd’ 
(3 Nephi 1:22). Maar al na een paar jaar begonnen 
velen van het volk, en vooral ‘het opkomende geslacht’, 
‘zich steeds minder te verbazen over een teken of 
een wonder uit de hemel, zodat zij verstokt van hart 
begonnen te worden en verblind van verstand, en 
steeds minder gingen geloven van alles wat zij had-
den gehoord en gezien’ (3 Nephi 1:30; 2:1). ‘Wegens 
de goddeloosheid van het volk van Nephi en hun vele 
twisten en onenigheden, behaalden de rovers van 
Gadianton vele voordelen op hen’ (3 Nephi 2:18).

Vraag de cursisten Giddianhi’s brief aan Lachoneüs in 
3 Nephi 3:1–10 door te nemen. Vraag ze te letten op 
argumenten die Giddianhi gebruikte om Lachoneüs te 
intimideren of bang te maken.

•	 Hoe	gebruikt	Satan	tegenwoordig	soortgelijke	
strategieën?

•	 Hoe	reageerde	Lachoneüs	volgens	de	verzen 11–12	
op de brief?

Schrijf Voorbereidingen van Lachoneüs en Heden-
daagse overeenkomsten op het bord. Vraag de cursisten 
in de verzen 12–25 op te zoeken welke voorbereidin-
gen Lachoneüs en zijn volk troffen om veilig te zijn. 
Laat de cursisten hun bevindingen op het bord onder 

Voorbereidingen van Lachoneüs zetten. Laat de cursis-
ten daarna onder Hedendaagse overeenkomsten aange-
ven hoe elke voorbereiding op onze tijd kan worden 
toegepast. Als ze hun ideeën op het bord hebben 
gezet, kan het bord er ongeveer zo uitzien:

Voorbereidingen van 
Lachoneüs

Hedendaagse 
overeenkomsten

Bad	om	kracht Bidden	om	kracht

Lachoneüs	riep	het	volk	
tot	bekering

Kerkleiders	roepen	ons	
tot	bekering

Bouwde	sterke	
vestingen	

Werken	aan	een	sterk	
getuigenis

Vergaderde	het	volk	op	
één	plek

Vergaderen	om	kracht	op	
te	doen;	vergaderen	op	
de	sabbat

Vergaderde	in	het	mid-
den	van	het	land

Mijd	gevaarlijke	
omgevingen

Bracht	proviand	voor	het	
volk	bijeen

Stoffelijke	voorbereiding

3 Nephi 5:13–15. Discipelen van Jezus Christus 
leven naar de leringen van de Heiland 
Vraag een cursist 3 Nephi 5:13 voor te lezen.

Schrijf Discipel van Christus op het bord.

•	 Wat	is	volgens	dit	vers	de	taak	van	een	discipel	van	
Christus? Hoe kunnen we die taak zoal vervullen?

Terwijl de cursisten deze vraag bespreken, vraagt u 
hun p. 303 in het cursistenboek op te slaan. U kunt 
hun antwoorden eventueel op het bord zetten. (Merk 
op dat een discipel per definitie een volgeling is [zie 
LV 41:5]. Hoewel Mormon naar zichzelf als discipel 
verwezen kan hebben, kan hij echter ook zijn roeping 
als leider met apostolisch gezag, zoals de twaalf Nephi-
tische discipelen in 3 Nephi 12:1, in gedachte hebben 
gehad. In 3 Nephi 5:13 verklaart Mormon dat hij het 
gezag heeft ontvangen om het woord van de Heer aan 
het volk te verkondigen.)

•	 Waardoor	liet	Mormon	zich	bij	zijn	werk	volgens	
3 Nephi 5:14–15 motiveren en leiden?
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Om de cursisten duidelijk te maken dat ook wij een 
roeping kunnen ontvangen om discipel te zijn, kunt u 
ze vragen Leer en Verbonden 4:3–5 te lezen.

•	 Wat	is	er	nodig	om	‘tot	het	werk	[te	worden]	geroe-
pen’ — met andere woorden, om een discipel 
te zijn?

•	 Wat	maakt	ons	geschikt	voor	het werk?

Bied een paar cursisten de gelegenheid om te vertellen 
wat het voor hen betekent om een discipel van Chris-
tus te zijn.

3 Nephi 6–7. Volledige bekering stelt ons 
in staat tot het einde te volharden
Vraag de cursisten het citaat van ouderling Richard G. 
Scott op p. 306 in het cursistenboek op te slaan. (Dit 
citaat staat ook op de meegeleverde dvd A . Als u de 
dvd gebruikt, dient u de videoclip vooraf te bekijken, 
zodat u weet wanneer u op pauze wilt drukken om de 
clip te bespreken.

Vraag de cursisten de eerste drie alinea’s van het citaat 
te lezen (of te beluisteren). Voordat ze van start gaan, 
vraagt u de cursisten te luisteren naar antwoorden op 
de volgende vragen:

•	 Hoe	verschillen	mensen	die	zijn	bekeerd	van	wie	dat	
niet zijn?

•	 Hoe	verschilt	bekeerd	zijn	van	een	getuigenis	van	de	
waarheid krijgen?

Vraag de cursisten hun antwoorden in gedachte te hou-
den wanneer zij 3 Nephi 6–7 bestuderen en bespreken.

Vraag een cursist 3 Nephi 5:1–3 voor te lezen. Laat de 
cursisten woorden opperen die de Nephieten in deze 

periode omschrijven. Vraag daarna een cursist 3 Nephi 
7:7–8 voor te lezen, een tekst die gaat over de toestand 
van het volk zes jaar later. Laat de cursisten woorden 
opnoemen die de Nephieten na zes jaar omschrijven. 
Zet	het	volgende	op	het bord:

Niets	kon	hen	ervan	verhinderen	voorspoed	te	
genieten …

(zie	3 Nephi	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

Vraag de cursisten deze verzen te doorzoeken op 
woorden en zinsneden die aangeven wat het volk 
geestelijk	hinderde.	Zet	hun	antwoorden	op	het	bord.	
Maak ze duidelijk dat hoewel deze mensen eens 
geloofden, hun onrechtvaardige daden ertoe leidden 
dat ze hun getuigenis vergaten en terugkeerden tot 
goddeloosheid.

Keer daarna terug naar het citaat van ouderling 
Richard G. Scott in het cursistenboek of op de dvd. 
Vraag de cursisten de laatste alinea van het citaat 
te lezen (of te beluisteren). Laat de cursisten vast-
stellen welke essentiële elementen van volledige 
bekering hun ervoor zullen behoeden dat ze ten 
prooi vallen aan elementen van de samenleving die 
geloofsvernietigend zijn.

Moedig de cursisten aan de cyclus van bekering in hun 
leven vorm te geven door geloof in Jezus Christus te 
oefenen, zich te bekeren, en consequent gehoorzaam 
te zijn. U kunt tot slot uw getuigenis geven van deze 
beginselen en hoe ze u tot zegen zijn.
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Inleiding
De verschijning van Jezus Christus in het oude Amerika 
is het bewijs dat God zich aan zijn beloften houdt en 
de opstanding van Jezus Christus echt heeft plaatsge-
vonden. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘De	Zoon	sprak	met	een	stem	die	door	merg	en	been	
ging	en	zei	eenvoudig:	‘Zie,	Ik	ben	Jezus	Christus,	die	
volgens het getuigenis der profeten in de wereld zou 
komen.’ [3 Nephi 11:10.]

‘Die verschijning en die verklaring vormden het mid-
delpunt, het belangrijkste moment, in de hele geschie-
denis van het Boek van Mormon. (…)

‘Iedereen had over Hem gepraat, over Hem gezongen, 
over Hem gedroomd, en gebeden voor zijn verschij-
ning — maar nu was Hij echt gekomen. De dag der 
dagen!’ (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], pp. 250–251).

Door dit schriftuurblok te bestuderen zien de cursis-
ten dat de verklaringen van de profeten in vervulling 
gaan.	Zij	kunnen	het	bezoek	van	de	Heiland	aan	het	
volk in het land Overvloed indirect meemaken en zo 
een groter getuigenis van de opstanding van Jezus 
Christus krijgen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Alle	profetieën	die	God	bij	monde	van	zijn	profeten	

spreekt, zullen in vervulling gaan (zie 3 Nephi 8).

•	 De	Heer	neemt	allen	aan	die	met	een	gebroken	hart	
en een verslagen geest tot Hem komen (zie 3 Nephi 
9:13–22).

•	 De	verschijning	van	Jezus	Christus	in	Amerika	is	
een getuigenis dat Hij werkelijk is opgestaan en zijn 
bediening vervolgt (zie 3 Nephi 11:1–17).

•	 De	leer	van	Christus	omvat	geloof,	bekering,	doop	
en de gave van de Heilige Geest (zie 3 Nephi 
11:31–41).

Hoofdstuk 40
3 Nephi 8–11

Onderwijsideeën
3 Nephi 8. Alle profetieën die God 
bij monde van zijn profeten spreekt, 
zullen in vervulling gaan
Voordat u ingaat op de verwoestingen besproken in 
3 Nephi 8, legt u uit dat Samuël de Lamaniet heeft 
geprofeteerd over de verwoesting die in Amerika zou 
plaatsvinden ten tijde van de dood van de Heiland in 
Jeruzalem. U kunt de cursisten eventueel laten nagaan 
hoeveel belang Mormon stelde in het vastleggen van 
de vervulling van deze profetieën (zie 3 Nephi 10:14) 
en de nadruk die de Heer zelf legde op de vervulling 
van de profetieën toen Hij zei: ‘De Schriften aangaande 
mijn komst zijn vervuld’ (3 Nephi 9:16).

Laat de cursisten 3 Nephi 8:3 en 3 Nephi 8:4 met elkaar 
vergelijken.

•	 Waarom	denkt	u	dat	sommige	mensen	eerst	‘in	alle	
ernst’ geloofden en uitkeken naar het teken, maar 
vervolgens ‘grote twijfel en veel woordenstrijd’ 
kregen? 

•	 Hoe	kan	dat	op	ons	van	toepassing zijn?

Noot: Als u de profetieën van Samuël de Lamaniet uit-
voerig in hoofdstuk 38 hebt behandeld, kunt u in deze 
les volstaan met een korte samenvatting.

Deel de klas op in groepjes van drie of vier cursisten. 
Zet	het	volgende	op	het bord:

Samuëls profetieën Vervulling

Helaman	14:20–27 3 Nephi	8:5–23
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Vraag de groepjes in Helaman 14:20–27 op zoek te 
gaan naar Samuëls profetieën over Christus’ dood. Laat 
ze daarna in 3 Nephi 8:5–23 zoeken naar hoe de profe-
tieën zijn vervuld. U kunt ze eventueel in overweging 
geven om van deze twee teksten een kruisverwijzing te 
maken. Vraag de cursisten vast te stellen hoeveel jaar er 
tussen de aankondiging en de vervulling van de profe-
tieën is (ongeveer veertig jaar).

Als de cursisten de tijd hebben gehad om de schrif-
tuurblokken te vergelijken, vraagt u elke groep om 
één of twee beginselen op te schrijven die we uit deze 
gebeurtenissen kunnen leren. Vraag elke groep vervol-
gens wat ze hebben opgeschreven.

Stel de volgende vragen om de cursisten deze schrif-
tuurblokken op deze tijd te helpen toepassen:

•	 In	welke	profetieën	geloven	wij	heiligen	der	laatste	
dagen die door andere mensen worden verworpen? 
(Zet	de	antwoorden	op	het	bord.	Antwoorden	kun-
nen zijn: profetieën over de herstelling van het evan-
gelie in de laatste dagen, de opbouw van het nieuwe 
Jeruzalem, de vergadering in Adam-ondi-Ahman, en 
de prediking van het evangelie in de hele wereld.)

•	 Waarom	denkt	u	dat	sommige	mensen	deze	profe-
tieën verwerpen?

Vraag een cursist LV 1:38 voor te lezen    . Getuig dat 
alle profetieën in de Schriften en de woorden van de 
hedendaagse profeten in vervulling zullen gaan?

Besluit deze oefening met het stellen van de volgende 
vragen:

•	 Hoe	kan	lezen	over	deze	gebeurtenissen	ons	op	de	
wederkomst helpen voorbereiden?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	ons	geloof	sterk	te	hou-
den terwijl we wachten op de vervulling van de 
profetieën? 

3 Nephi 9:5–12. God zal de goddelozen 
verantwoordelijk houden
Soms	vragen	mensen	zich	af	of	God	Zich	de	wreedhe-
den herinnert waarmee de goddelozen de rechtvaar-
digen kwellen. Wellicht hadden de mensen verwacht, 
bijvoorbeeld toen koning Noach de vuurdood van Abi-
nadi beval (zie Mosiah 17) en toen de profeten werden 
gestenigd (zie 3 Nephi 7:19), dat God de goddelozen 

onmiddellijk zou straffen. God houdt de goddelozen 
verantwoordelijk voor hun daden, maar dat doet Hij 
op zijn tijd en op zijn manier. Vraag de cursist 3 Nephi 
9:5–12 vluchtig door te lezen en zinsneden te zoeken 
die de ondergang van de goddelozen beschrijven.

•	 Hoe	heeft	de	Heer	de	woorden	van	de	profeten	
bekrachtigd?

3 Nephi 9:13–22. De Heer neemt allen 
aan die met een gebroken hart en een 
verslagen geest tot Hem komen
Vraag de cursisten zich voor te stellen dat ze deel 
uitmaken van de groep die de stem van de Heiland 
hoort in 3 Nephi 9. Vraag de cursisten de verzen 13–22 
te lezen. Laat ze kijken hoeveel keer de Heer het volk 
uitnodigde om tot Hem te komen.

•	 Wat	kunnen	wij	leren	uit	Jezus’	herhalingen	van	zijn	
uitnodiging?

•	 Lees	3 Nephi	9:14	door.	Op	welke	manieren	hebt	
u gevoeld dat de Heer zijn arm van barmhartigheid 
naar u heeft uitgestrekt?

•	 Hoe	heeft	de	Heer	u	gezegend	toen	u	tot	Hem	
gekomen bent?

Leg uit dat Jezus Christus heel duidelijk heeft gesteld 
dat dierenoffers moeten worden ‘afgeschaft’ en dat zijn 
volgelingen Hem als offer ‘een gebroken hart en een 
verslagen geest’ brengen (zie 3 Nephi 9:19–20).

Voordat u het offer van een gebroken hart en een ver-
slagen geest bespreekt, wilt u wellicht kort ingaan op 
het doel van dierenoffers en waarom de Heiland zei: 
‘Ik zal geen van uw offeranden en brandoffers aanne-
men’ (3 Nephi 9:19). Leg uit dat de wet van Mozes het 
offeren van dieren vergde. Deze offers waren een zin-
nebeeld en een afschaduwing van de verzoening (zie 
Mozes 5:5–8; zie ook 2 Nephi 25:24). Na de verzoe-
ning van Jezus Christus waren dierenoffers niet langer 
nodig. Amulek had die waarheid jaren eerder gepredikt 
en gezegd dat het bloed dat het Lam Gods zou vergie-
ten een ‘groot en laatste offer’ zou zijn, dat ‘oneindig 
en eeuwig’ zou zijn (Alma 34:10). Hij zei: ‘Daarom is 
het noodzakelijk dat er (…) een eind komen [zal] (…) 
aan het vergieten van bloed; dan zal de wet van Mozes 
vervuld zijn’ (Alma 34:13). De rechtvaardigen wisten 
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dat er een eind aan dierenoffers zou komen nadat de 
Zoon	van	God	zijn	bloed	had geofferd.

•	 Welk	offer	verwacht	de	Heer	volgens	3 Nephi	
9:19–20	van	ons?	(Zie	ook	Omni	1:26.)

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	‘een	gebroken	hart	
en een verslagen geest’ te offeren?

Terwijl de cursisten dit bespreken, kunt u ze vragen 
om het citaat van ouderling D. Todd Christofferson op 
p. 310 in het cursistenboek te lezen. Dit citaat staat ook 
op de meegeleverde dvd A . Geef de cursisten in over-
weging om na te denken wat zij kunnen doen om God 
ten volle ‘een gebroken hart en een verslagen geest’ te 
offeren. U kunt ze in overweging geven hun gedachten 
op te schrijven.

•	 Hoe	kunnen	we	dit	offer	ten	volle	aan	de	
Heer offeren?

Verwijs de cursisten terug naar 3 Nephi 9:20.

•	 Wat	belooft	de	Heer	ons	op	zijn	beurt	als	we	een	
gebroken hart en een verslagen geest offeren?

Besluit met deze gedachte van ouderling Neal A.  Maxwell 
(1926–2004) van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Als u uw wil aan die van de Heer onderwerpt, 
geeft u Hem het enige wat u Hem kunt geven dat 
echt van uzelf is. Wacht niet te lang om naar het 
altaar te gaan en uw wil daarop te leggen!’ (Lia-
hona, mei 2004, p. 46; cursivering toegevoegd).

Laat de cursisten overdenken hoe zij hun wil aan God 
kunnen onderwerpen.

3 Nephi 11:1–17. De verschijning 
van Jezus Christus in Amerika is een 
getuigenis dat Hij werkelijk is opgestaan 
en zijn bediening vervolgt
Teneinde meer eerbied te bewerkstelligen tijdens de 
bespreking over het bezoek van de Heiland aan Ame-
rika, kunt u de klas vragen ‘Ik weet dat mijn Verlosser 
leeft’, (lofzang 92), ‘Christus is mijn Heer’ (lofzang 90), 
of een andere lievelingslofzang over de Heiland te 
zingen of door te lezen. 

Vraag de cursisten zich voor te stellen dat zij, terwijl 
u 3 Nephi 11:1–17 voorleest, een van de mensen zijn 
die Jezus Christus in Amerika ontmoeten. Stel hun dan 
enkele of alle van de volgende vragen:

•	 Hoe	reageerde	het	volk	op	de	verschijning	van	
de Heer?

•	 Wat	waren	uw	gedachten	of	gevoelens	toen	u	naar	
de voorgelezen passage luisterde?

•	 Hoe	denkt	u	dat	u	zich	gevoeld	zou	hebben	als	u	
daar aanwezig was geweest?

Laat een cursist opnieuw 3 Nephi 11:11 voorlezen en 
een andere cursist LV 19:16–19    .

•	 Hoe	omschreef	de	Heiland	zijn lijden?

•	 Hoe	kunnen	wij	zoal	onze	waardering	ervoor	laten	
blijken dat de Heiland voor ons heeft geleden?

Laat een cursist opnieuw 3 Nephi 11:14–15 lezen.

•	 Wat	leren	wij	uit	deze	verzen	over	de	reikwijdte	
van Jezus’ zending? Wat kunnen wij eruit leren over 
Jezus’ zorg voor iedere mens?

Leg uit dat hoewel wij nog niet in de gelegenheid zijn 
geweest om de handen en voeten van de Heiland aan 
te raken, we wel kunnen voelen dat Hij leeft en van 
Hem kunnen getuigen. Nodig de cursisten uit om hun 
getuigenis van Jezus Christus te geven. Geef uw getui-
genis van de uitwerking van Jezus’ voortgaande bedie-
ning in ons leven en dat Hij werkelijk is opgestaan.

3 Nephi 11:29. ‘De geest van twisten 
(…) is (…) van de duivel’
Laat de cursisten 3 Nephi 11:29 lezen    . U kunt ze 
ook aanmoedigen om de tekst te markeren en uit hun 
hoofd te leren.

•	 In	welke	situaties	kan	twist	de	kop opsteken?

•	 Waarmee	kan	twist	volgens	u	worden	overwonnen?

Overweeg het verhaal van president Thomas S.  Monson 
op p. 314 in het cursistenboek te vertellen.

•	 Wat	kan	er	gebeuren	als	we	twist	en	woordenstrijd	
geen halt toeroepen? 
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3 Nephi 11:31–41. De leer van Christus 
omvat geloof, bekering, doop en 
de gave van de Heilige Geest
Laat een cursist het vierde geloofsartikel opzeggen. 
Terwijl hij of zij het opzegt, schrijft u het volgende op 
het bord:

	1.	Geloof	in	Jezus Christus

	2.	Bekering

	3.	Doop

	4.	Gave	van	de	Heilige Geest

Laat de cursisten weten dat de Heiland nadruk legde 
op deze beginselen en verordeningen toen Hij onder-
wees in wat Hij ‘mijn leer’ noemde (3 Nephi 11:31–32, 
39). Schrijf Leer van Christus boven de lijst op het bord. 

Laat de cursisten in 3 Nephi 11:31–41 op zoek gaan 
naar de leer van de Heiland.

•	 Wat	belooft	de	Heiland	ons	volgens	3 Nephi	
11:39–41 als we bouwen op zijn leer?

Laat de cursisten 3 Nephi 11:21–28 snel doorlezen en 
tellen hoeveel keer de Heiland de woorden doop of 
dopen in deze verzen gebruikt (negen keer).

•	 Waarom	moest	het	volk	in	de	doop	worden	onder-
wezen?	(Zie	3 Nephi	11:28.)

•	 Welke	vragen	worden	er	in	deze	verzen	beantwoord?

Geef uw getuigenis over het belang van voortdurend 
geloof in de Heiland ontwikkelen, bekering, en her-
nieuwing van ons doopverbond door aan het avond-
maal deel te nemen, zodat we de Heilige Geest kunnen 
ontvangen en ons leven op het solide fundament van 
het evangelie kunnen bouwen.
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Inleiding
Dit schriftuurblok bevat een leerrede die de herrezen 
Christus bracht aan het volk van het land Overvloed. 
Deze leerrede, die heel veel lijkt op de Bergrede, 
opgetekend in Matteüs 5–7, bevat beginselen die een 
patroon zijn voor het volgen van de Heiland en het 
bereiken van volmaking in het hiernamaals. President 
Harold B. Lee (1899–1975), de elfde president van de 
kerk, heeft verklaard dat de Meester in deze leerrede 
‘ons in zekere zin een openbaring over zijn eigen vol-
maakte karakter heeft gegeven, en ons al doende (…) 
van een blauwdruk voor ons eigen leven heeft voor-
zien’ (Decisions for Successful Living [1973], p. 56).

Zoals	bij	elk	hoofdstuk	in	dit	boek	het	geval	is,	bevat	
dit hoofdstuk meer stof dan in één les kan worden 
behandeld. Kies de onderwijsideeën die het beste aan-
sluiten op de behoeften van uw cursisten.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	zaligsprekingen	zijn	richtlijnen	om	gelukkig	te	

worden (zie 3 Nephi 12:1–12).

•	 Jezus	Christus	is	de	Wetgever	(zie	3 Nephi	12:17–47).

•	 We	dienen	het	evangelie	om	de	juiste	redenen	na	te	
leven (zie 3 Nephi 13:1–6, 16–18).

•	 Volgelingen	van	Jezus	Christus	horen	en	doen	wat	
Hij zegt (zie 3 Nephi 14).

Onderwijsideeën
3 Nephi 12:1–12. De zaligsprekingen zijn 
richtlijnen om gelukkig te worden
Leg uit dat de leringen in 3 Nephi 12:3–12 (en Matteüs 
5:3–12) vaak de zaligsprekingen worden genoemd. 
Vraag de cursisten p. 317 in het cursistenboek op te 
slaan en de eerste alinea van de toelichting bij 3 Nephi 
12:3–12 te lezen. Vraag ze de betekenis van het 
woord zaligspreking op te zoeken. Vraag ze waarom 
zij denken dat elke zaligspreking met het woord 
gezegend  begint.

Geef de cursisten de tijd om afzonderlijk 3 Nephi 
12:3–12 te analyseren. Geef in overweging om het cur-
sistenboek te raadplegen voor inzicht in deze verzen. 
Vraag ze de eigenschappen of omstandigheden in deze 
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verzen op te sommen die geluk kunnen brengen. Splits 
de klas daarna op in kleine groepjes en laat ze hun 
bevindingen aan elkaar vertellen, waarbij ze bespre-
ken hoe de eigenschappen en omstandigheden in de 
verzen ons tot leidraad kunnen zijn. Laat een cursist uit 
elk groepje klassikaal samenvatten wat de bevindingen 
van	het	groepje	waren.	Zet	de	antwoorden	van	de	cur-
sisten op het bord. U kunt de klas vertellen dat volgens 
president Harold B. Lee vier van de zaligsprekingen 
te maken hebben met ons persoonlijke leven en onze 
relatie tot God, en de vier andere hebben te maken 
met onze relatie tot anderen (zie Decisions for Success-
ful Living, pp. 54–62).

Laat de cursisten de tweede alinea van de toelichting 
bij 3 Nephi 12:3–12 lezen (p. 317 in het cursistenboek).

•	 Hoe	sluit	elke	zaligspreking	aan	op	de	voorgaande?

3 Nephi 12:13–16. We behoren ‘het zout der 
aarde’ en een licht voor anderen te zijn
Vraag een cursist 3 Nephi 12:13 voor te lezen. Laat een 
zoutvaatje zien. Vraag de cursisten het gebruik van 
zout te vergelijken met de invloed die heiligen der 
laatste dagen op anderen kunnen hebben.

Vraag een cursist Leer en Verbonden 101:39 voor te 
lezen. Vestig de aandacht van de cursisten op het ver-
band tussen verbonden sluiten en het ‘zout der aarde’ 
zijn. Leg uit dat zout niet alleen smaak geeft aan voed-
sel, maar ook bederf tegengaat.

•	 Hoe	kunnen	wij	anderen,	als	we	onze	verbonden	
met de Heer nakomen, vrijwaren van geestelijk 
‘bederf’? 

Lees het citaat van ouderling Carlos E. Asay op p. 319 
in het cursistenboek voor (staat ook op de meegele-
verde dvd A ). Vraag de cursisten wat ze volgens hen 
moeten doen om hun ‘kracht’ te behouden.

Vraag een cursist 3 Nephi 12:14 voor te lezen. Laat een 
zaklantaarn of lamp zien. Vraag de cursisten hoe heili-
gen der laatste dagen hun licht voor anderen kunnen 
laten schijnen. 

Na de respons van de cursisten zet u een zaklantaarn 
of een niet-brandende kaars op tafel (denk eraan dat 
open vuur niet is toegestaan in kerkgebouwen). Vraag 
een cursist 3 Nephi 12:15 voor te lezen. Plaats iets, 
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bv. een doos, over de zaklantaarn of niet-brandende 
kaars heen.

•	 Wat	zal	er	uiteindelijk	met	de	vlam	van	de	kaars	
gebeuren als de kaars wordt bedekt? 

•	 Hoe	kunnen	we	bedoeld	of	onbedoeld	ons	licht	
verbergen?

Zie	3 Nephi	12:16.

•	 Hoe	kunnen	we	ons	‘licht	zo	laten	schijnen’	zonder	
hoogmoedig	te	worden?	(Zie	ook	3 Nephi	18:24.)

3 Nephi 12:17–47. Jezus Christus is de Wetgever
Bereid voorafgaand aan de les vijf strookjes papier 
voor. Schrijf op elk van de strookjes een van de vol-
gende schriftteksten en vragen:

 1. 3 Nephi 12:21–26. Hoe houdt toorn verband met 
schadelijke daden? 

 2. 3 Nephi 12:27–30. Hoe houden onze gedachten ver-
band met onze daden? 

 3. 3 Nephi 12:33–37. In deze verzen leert de Heiland 
dat we ons altijd aan ons woord dienen te houden. 
Hoe kan een oneerlijk persoon oneerlijkheid uit zijn 
leven bannen?

 4. 3 Nephi 12:38–42. Wat kunnen de gevolgen zijn als 
iemand wraak neemt in reactie op andermans scha-
delijke woorden of daden?

 5. 3 Nephi 12:43–46. Hoe beïnvloedt het ons als we 
kwaad blijven op anderen?

Vraag een cursist 3 Nephi 12:19 voor te lezen.

•	 Wie	heeft	de	wet	van	Mozes gegeven?

Schrijf Jezus Christus is de Wetgever op het bord.

Leg uit dat de Heiland in 3 Nephi 12:21–47 aspecten 
van de wet van Mozes opnoemt zoals men die toen-
tertijd begreep en daarna een hogere wet leert. Maak 
de cursisten duidelijk dat Hij, wanneer Hij bijvoorbeeld 
zegt: ‘Gij hebt gehoord dat er is gezegd’, of: ‘Er is 
geschreven’, een aspect van de wet van Mozes intro-
duceert zoals men dat toen begreep. Als Hij zoiets zegt 
als: ‘Maar ik zeg u’, introduceert Hij een hogere wet. 

Deel de klas op in vijf groepjes. Geef elk groepje een 
van de strookjes papier die u voorafgaand aan de 

les hebt gemaakt (zie bovenaan dit onderwijsidee). 
Vraag ze de schrifttekst samen te lezen en de bijbeho-
rende vraag te bespreken. Sommigen van hen kunnen 
pp. 320–321 in het cursistenboek raadplegen. Vraag elk 
groepje een presentatie voor de klas voor te bereiden 
waarin ze:

 1. De schrifttekst voorlezen.

 2. De wet van Mozes in de tekst samenvatten.

 3. De vraag op het strookje beantwoorden.

 4. Aangeven wat we moeten doen om de hogere wet 
na te leven.

Geef in verband met vers 43 aan dat er in het Oude 
Testament geen versie van de wet van Mozes voor-
komt, waarin mensen gezegd wordt hun naasten lief te 
hebben en hun vijanden te haten. (Dat was kennelijk 
iets dat na de tijd van Mozes in het huis van Israël is 
geslopen en nadien geaccepteerd werd als een filosofie 
die werd toegedicht aan de wet van Mozes.) 

3 Nephi 12:48. We kunnen volmaakt worden
Laat een cursist 3 Nephi 12:48 voorlezen.

•	 Hoe	is	het	mogelijk	dat	we	dit	gebod	onderhouden?	
(Verwijs de cursisten naar het citaat van president 
James E. Faust op p. 322 van het cursistenboek voor 
meer informatie.)

Vraag een cursist naar voren te komen. Leg uit dat in 
de volgende demonstratie de voorkant van het klaslo-
kaal het punt voorstelt waar de cursist zich nu in zijn 
streven naar volmaaktheid bevindt en dat de achterkant 
van het lokaal volmaking voorstelt. Vraag de cursist 
een stap in de richting van de achterkant van het lokaal 
te nemen.

•	 Is	hij	(of	zij)	al	volmaakt? 

•	 Is	de	stap	verspilde	moeite	omdat	die	hem	(of	haar)	
nog niet helemaal volmaakt heeft gemaakt?

•	 Hoe	zal	hij	(of	zij)	ooit	de	volmaaktheid	bereiken? 

Maak de cursisten duidelijk dat we stap voor stap 
voorwaarts moeten gaan als we ooit ons doel van 
volmaking willen bereiken. Ter samenvatting leest u de 
volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:
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‘Als u een ladder opklimt, moet u onderaan begin-
nen en stap voor stap naar boven gaan totdat u de 
top bereikt; en dat geldt ook voor de beginselen 
van het evangelie — u moet met de eerste begin-
nen en doorgaan tot u alle beginselen van de ver-
hoging hebt geleerd. Maar het zal nog lang duren 
nadat u door de sluier bent gegaan, voordat u ze 
hebt geleerd’ (History of the Church, 6:306–307).

Als u het gevoel hebt dat de cursisten meer bemoedi-
ging inzake het gebod van de Heiland om volmaakt te 
worden nodig hebben, kunt u hen het citaat van presi-
dent Spencer W. Kimball op p. 322 in het cursistenboek 
laten lezen.

Tot besluit van deze bespreking maakt u de cursisten 
duidelijk dat we alleen volmaking kunnen bereiken als 
we geloof in Jezus Christus en zijn verzoening oefenen 
en	tot	Hem	komen.	Zelfs	na	alles	wat	we	zelf	hebben	
gedaan, zal dat niet genoeg zijn zonder de kracht van 
de verzoening. Terwijl u deze waarheid behandelt, 
kunt u de cursisten Moroni 10:32–33 en Leer en Ver-
bonden 76:50–53, 69–70 laten lezen. Vraag de cursisten 
het verband uit te leggen tussen de genade van God en 
het bereiken van ons doel van volmaaktheid.

3 Nephi 13:1–6, 16–18. We dienen het 
evangelie om de juiste redenen na te leven
Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het bord:

3 Nephi	13:1–4

3 Nephi	13:5–6

3 Nephi	13:16–18

Vraag de cursisten elke tekst te lezen. Daarna zullen 
ze met elkaar praten over de betekenis van de teksten 
(wellicht wilt u uitleggen dat het woord aalmoes ver-
wijst naar donaties, zoals geld of voedsel, om de armen 
te helpen.) Stel bij elke tekst de volgende vragen:

•	 Welke	waarschuwing	gaf	de	Heiland	over	de	manier	
waarop we aalmoezen geven (of de manier waarop 
we bidden of de manier waarop we vasten)?

•	 Welke	voorbeelden	kunt	u	geven	van	hoe	de	armen	
op de juiste manier geholpen kunnen worden (of 
hoe er gebeden of gevast kan worden)?

Als u het gevoel hebt dat de cursisten willen door-
praten over de geboden om de juiste redenen onder-
houden, kunt u ze vragen Moroni 7:6–9 en het citaat 
van ouderling Dallin H. Oaks op pp. 409–410 in het 
cursistenboek voor te lezen.

3 Nephi 13:7–13. De Heiland heeft ons 
de manier van bidden geleerd
Ter behandeling van de raad van de Heiland over hoe 
we moeten bidden, vraagt u de cursisten om de beurt 
een vers uit 3 Nephi 13:7–13 voor te lezen. Vraag de 
cursist na elk gelezen vers het beginsel of de beginse-
len uit dat vers in zijn of haar eigen woorden samen 
te vatten. Vraag daarna of misschien iemand anders 
opmerkingen of persoonlijke ervaringen heeft die ver-
band houden met het vers. 

3 Nephi 13:19–24. ‘Niemand 
kan twee heren dienen’
Zet	het	volgende	citaat	van	president	Marion G.	
 Romney (1897–1988) van het Eerste Presidium op het 
bord (geciteerd uit ‘The Price of Peace’, Ensign, okto-
ber 1983, p. 6):

‘Er	zijn	mensen	die	de	Heer	proberen	te	dienen	zonder	
de	duivel	te	ontstemmen.’	–Marion G. Romney

•	 Wat	denkt	u	dat	deze	uitspraak betekent?

•	 In	welke	opzichten	is	deze	uitspraak	eender	aan	
3 Nephi 13:24?

Lees de volgende raad van president James E. Faust 
(1920–2007) voor:

‘Tegenwoordig proberen velen onder ons twee 
heren te dienen — de Heer en onze eigen zelf-
zuchtige belangen — zonder de duivel te ontstem-
men. De invloed van God, onze eeuwige Vader, 
verzoekt ons dringend, overtuigt en inspireert ons 
om Hem te volgen. In tegenstelling tot de macht 
van Satan die ons ertoe aanzet Gods geboden niet 
te geloven en te negeren.
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‘Ouderling [Marion G.] Romney [heeft verklaard]: 
“De gevolgen van de keuzes van de mens zijn van 
de alles-of-niets-soort. Aan de invloed van deze 
twee tegengestelde krachten valt niet te ontko-
men. Of hij neemt de een of hij neemt de ander tot 
leidraad.	Zijn	van	God	gekregen	keuzevrijheid	stelt	
hem voor die keuze. Kiezen zal hij. Noch kan hij 
beiden tegelijkertijd dienen.”’ (‘Serving the Lord and 
Resisting the Devil’, Ensign, september 1995, pp. 2, 
4; zie ook Conference Report, oktober 1962, p. 94).

3 Nephi 13:25–34. We behoren 
‘eerst het koninkrijk van God en 
zijn gerechtigheid’ te zoeken
Leg uit dat de Heiland zijn aanwijzingen in 3 Nephi 
13:25–34 tot zijn twaalf Nephitische discipelen richtte, 
die al hun tijd aan de kerk dienden te besteden. Alle 
leden van de kerk kunnen echter 3 Nephi 13:33 op 
hun leven toepassen.

Laat een cursist 3 Nephi 13:33 voorlezen.

•	 Wat	betekent	dat	voor	u?	(Laat	verschillende	cursis-
ten antwoord geven.)

3 Nephi 14. Volgelingen van Jezus 
Christus horen en doen wat Hij zegt
Houd een steen in de ene hand en zand in de andere. 
Laat het zand door uw vingers glijden.

•	 Op	welke	van	deze	twee	materialen	zou	u	liever	uw	
huis bouwen? Waarom?

Laat een cursist na een korte bespreking 3 Nephi 
14:24–27 voorlezen.

•	 Welke	twee	dingen	doen	we	volgens	de	Heiland	als	
we wijs zijn?

•	 Waarom	zijn	beide	noodzakelijk	als	we	het	eeuwige	
leven willen beërven?

Zet	het	volgende	op	het bord:

De uitspraken van de Heiland in 3 Nephi 14

de	verzen 1–2
de	verzen 3–5

vers 6
de	verzen 7–11
vers 12
de	verzen 13–14
de	verzen 15–20
de	verzen 21–23

Zeg	de	cursisten	alle	acht	teksten	die	u	op	het	bord	
hebt gezet te lezen. Vertel ze dat elke tekst raad van 
de Heiland over bepaalde rechtschapen handelswijzen 
bevat. Als ze de tijd hebben gehad om de teksten te 
bestuderen, vraagt u hun de rechtschapen handelswijze 
vast te stellen die Jezus vergt van hen die Hem volgen. 
(De verzen 1–2: rechtvaardig oordelen; de verzen 3–5: 
zich concentreren op de eigen fouten in plaats van 
op andermans fouten; vers 6: respect tonen voor wat 
heilig is; de verzen 7–11: naar persoonlijke openba-
ring streven voor antwoord op vragen die we hebben; 
vers 12: anderen behandelen zoals wij zelf behandeld 
willen worden; de verzen 13–14: kiezen voor het 
evangeliepad, dat naar het eeuwige leven leidt; de 
verzen 15–20: ware profeten volgen; de verzen 21–23: 
Gods wil doen.)

Deel de klas op in acht groepjes. Draag elke groep op 
een korte presentatie te geven over een van de boven-
staande rechtschapen handelswijzen. De presentaties 
hoeven niet meer dan twee of drie minuten te duren. 
Elke presentatie kan onder andere bestaan uit:

 1. Aangeven welke rechtschapen handelswijze wordt 
besproken.

 2. Een tekst uit een van de standaardwerken die meer 
licht werpt op de besproken handelswijze.

 3. Een actueel voorbeeld over het belang van deze 
rechtschapen handelswijze. 

 4. Een persoonlijk getuigenis over de rechtschapen 
handelswijze en de zegeningen die ons ten deel val-
len als we die toepassen.

Terwijl de groepjes hun presentatie geven, zet u de 
rechtschapen handelswijzen op het bord. Als het niet 
praktisch is om die op het bord te zetten, maakt u 
vooraf een poster die u op dit punt in de les laat zien. 
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Vraag iedere cursist een van de rechtschapen handels-
wijze uit te kiezen om aan te werken. U kunt de cursis-
ten de tijd geven om hun gedachten in een schrift op te 
schrijven over hoe zij zich erin willen verbeteren. 

Ter afronding van het voorgaande onderwijsidee of 
de gehele les kunt u eventueel het slot van Jezus’ 
leerrede in 3 Nephi 14:24–27 voorlezen of, als deze 
verzen al een keer zijn voorgelezen, opnieuw voorle-
zen. Geef aan wat het volgens u betekent om op een 
vast fundament te bouwen. Moedig de cursisten aan de 
raad van de Heiland op te volgen door die te horen en 
te doen (zie vers 24). U kunt de cursisten ook vragen 
om ‘Ik ben een kind van God’ te zingen (lofzang 195), 
als herinnering aan waarom we de beginselen in deze 
leerrede willen naleven.

3 Nephi 14:6. We dienen zorgvuldig 
om te gaan met ‘hetgeen heilig is’ 
Vraag de cursisten wat de symboliek in 3 Nephi 14:6 
betekent. Laat de cursisten een kruisverwijzing maken 

van 3 Nephi 14:6 en Leer en Verbonden 63:64. Leg 
uit dat ‘hetgeen heilig is’ (3 Nephi 14:6) alles van een 
bijzonder geestelijk karakter is, zoals een antwoord op 
gebed, een priesterschapszegen, persoonlijke openba-
ring, een heilige ervaring enzovoort.

•	 Welk	gevaar	schuilt	er	in	praten	over	heilige	erva-
ringen met personen die ze niet kunnen of willen 
begrijpen?

•	 Hoe	kan	de	raad	in	Leer	en	Verbonden	63:64	ver-
band houden met heilige ervaringen doorvertellen?

3 Nephi 14:12. De ‘gulden regel’
Lees 3 Nephi 14:12, die bekend is als de gulden regel.

•	 Hoe	weerspiegelt	de	gulden	regel	andere	beginselen	
in de leerrede van de Heiland?

Geef de cursisten de gelegenheid ervaringen te vertel-
len wanneer zij baat hebben gehad bij dit beginsel.
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Inleiding
Toen de Heiland het volk van Nephi onderricht gaf, 
zei	Hij	van	Zichzelf	dat	Hij	‘de	wet	en	het	licht’	was	
(3 Nephi 15:9) en de ‘herder’ van zijn volk (zie 3 Nephi 
15:17, 21; 16:3). Deze titels kunnen meer licht werpen 
op de bediening van de Heiland onder de Nephieten. 
Hij was altijd al ‘de wet’ en ‘het licht’ geweest, maar de 
Israëlieten waren niet bereid om zijn wet volledig na te 
leven. Daarom kregen zij een lagere wet, die zij dienden 
na te leven totdat zij zo ver waren om tot ‘het ware licht 
(…) dat ieder mens verlicht’ te komen (LV 93:2). In Ame-
rika onderwees Jezus Christus, de goede herder, enkele 
van zijn ‘andere schapen’ (3 Nephi 15:17) en moedigde 
hen aan Hem te volgen, de bron van het ware licht.

Dit schriftuurblok eindigt met een ontroerende gees-
telijke ervaring die de Nephieten in Overvloed had-
den. Dit is een uitstekend moment om te getuigen van 
Jezus’ liefde voor ons. U kunt de cursisten aanmoedi-
gen om te bidden en te overwegen, zoals de Heiland 
de Nephieten gebood te doen, om meer begrip te krij-
gen van de Heiland en zijn leringen. U kunt overwegen 
de onderwijsideeën voor 3 Nephi 17 aan te vullen met 
‘Mijn vreugde is overvloedig’, een presentatie van vier 
minuten op Dvd-presentaties over het Boek van Mor-
mon (bestelnummer 54011 120).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Jezus	Christus	heeft	de	wet	van	Mozes	gegeven	en	

vervuld (zie 3 Nephi 15:1–10).

•	 De	Heiland	heeft	gezegd	dat	‘andere	schapen’	zijn	
stem zouden horen (zie 3 Nephi 15:11–24; 16:1–6).

•	 Door	te	bidden	en	te	overwegen	gaan	wij	Jezus	
Christus’ woorden begrijpen (zie 3 Nephi 17:1–4).

•	 De	Heiland	heeft	medelijden	met	en	is	barmhartig	
voor zijn volk (zie 3 Nephi 17:5–25).

Onderwijsideeën
3 Nephi 15:1–10. Jezus Christus heeft de 
wet van Mozes gegeven en vervuld
Leg de volgende situatie aan de cursisten voor: Stel u 
voor dat u deel uitmaakt van een samenleving waarin 
de wetten zeer stipt voorschrijven hoe de mensen 

Hoofdstuk 42
3 Nephi 15–17

behoren te handelen. Dan breekt de dag aan dat de 
mensen gevraagd wordt een nieuwe wet na te leven, 
die meer draait om de intentie van iemands handelin-
gen en persoonlijke rekenschap. 

•	 Hoe	zal	deze	wet	de	manier	van	handelen	van	men-
sen beïnvloeden?

•	 Waar	hangt	uw	succes	of	falen	vanaf	bij	deze	
nieuwe wet?

Vraag een cursist 3 Nephi 1:24–25 voor te lezen.

•	 Welke	wet	zou	op	zekere	dag	in	vervulling gaan?

Vraag een cursist 3 Nephi 15:1–10 voor te lezen.

•	 Wat	hebt	u	uit	deze	verzen	geleerd	over	het	gezag	
van	de	Heiland	over	de	wet	van	Mozes?	(Zet	de	ant-
woorden van de cursisten op het bord.)

•	 Wat	denkt	u	dat	Jezus	Christus	bedoelde	toen	Hij	zei	
dat Hij ‘de wet’ en ‘het licht’ was?

•	 De	Heiland	zei:	‘Vertrouwt	op	Mij’	(3 Nephi	15:9).	
Wat betekent dat voor u? Hoe beïnvloedt onze 
liefde voor de Heer hoe wij op Hem vertrouwen 
en Hem volgen?

3 Nephi 15:11–24; 16:1–6. De Heiland 
heeft gezegd dat ‘andere schapen’ 
zijn stem zouden horen
Laat een wereldbol of een wereldkaart zien. (Als de 
cursisten in het bezit zijn van de tripelcombinatie, 
kunnen zij kaart 7 in de afdeling Chronologie, kaar-
ten en foto’s met betrekking tot de kerkgeschiedenis 
opslaan.) Laat de cursisten opzoeken waar de schapen 
van de Heer uit het Nieuwe Testament zich bevonden. 
(Het Heilige Land, in het Midden-Oosten.) Vraag een 
cursist Johannes 10:11–16 voor te lezen. Vraag de cur-
sisten daarna van die verzen en 3 Nephi 15:16–20 een 
kruisverwijzing te maken. Vraag ze vast te stellen op 
welke plek de ‘andere schapen’ waren waarover Jezus 
Christus	in	Johannes	10	sprak.	(Zorg	dat	er	niet	gespe-
culeerd wordt over een specifiek gebied.)

•	 Hoeveel	wisten	de	Joden	over	de	‘andere	schapen’	
van de Heer?

•	 Waarom	heeft	Jezus	de	Joden	niet	meer	verteld	over	
zijn	‘andere	schapen’?	(Zie	3 Nephi	15:18–20.)
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•	 Wie	zijn	de	andere	volken	waarover	de	Heiland	het	
in 3 Nephi 15:22–23 heeft?

Bespreek de volgende uitleg van de term Andere 
volken:

‘In het Oude Testament wordt gesproken over 
‘volken’ of ‘natiën’, in het Nieuwe Testament over 
‘heidenen’ en soms ‘Grieken’, en in het Boek van 
Mormon en de Leer en Verbonden over ‘de andere 
volken’ of ook wel ‘de anderen’, ter aanduiding 
van volken die niet van het huis van Israël zijn, 
mensen die niet Joods zijn, of soms volken die — 
hoewel er wat van het bloed van Israël onder hen 
te vinden is — het evangelie niet hebben. In het 
Boek van Mormon en de Leer en Verbonden gaat 
het vooral om deze laatste categorie.’ (Gids bij de 
Schriften, ‘Andere volken’, scriptures .lds .org).

•	 Hoe	zouden	de	andere	volken	volgens	de	ver-
zen 22–23	de	stem	van	de	Heer	horen?	(Zie	ook	
1 Nephi 10:11.)

Lees 3 Nephi 16:1–3 met de cursisten. Vraag ze of ze 
enig idee hebben over wie die ‘andere schapen’ waren?

Geef de cursisten in overweging een kruisverwijzing te 
maken van 3 Nephi 16:1–3, 2 Nephi 10:22; 29:12–14 en 
3 Nephi 17:4.

Bespreek het volgende citaat van ouderling Bruce R. 
McConkie (1915–1985) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen:

‘Heeft Jezus een bezoek gebracht aan hen [de 
andere stammen van Israël] nadat Hij de Nephie-
ten bezocht had? Antwoord: Uiteraard heeft Hij dat 
gedaan, in een of meerdere plaatsen, al naarge-
lang zijn doeleinden. Hij vergaderde ze op precies 
dezelfde manier als Hij de Nephieten in het land 
Overvloed bijeen had vergaderd, zodat zij zijn 
stem konden horen en de tekens van de nagels 
in zijn handen en in zijn voeten konden voelen. 
Daarover kan geen twijfel bestaan’ (The Millennial 
Messiah: The Second Coming of the Son of Man 
[1982], p. 216; cursivering in het origineel).

3 Nephi 16:8–20. De Heiland heeft 
een waarschuwing gegeven aan de 
mensen in de laatste dagen
Zet	de	volgende	vragen	op	het bord:

Wat	zou	zowel	tot	kwelling	van	de	andere	volken	als	de	
kinderen	Israëls leiden?

Wat	zal	er	in	de	laatste	dagen	met	de	
onbekeerlijken gebeuren?

Welke	zegeningen	krijgen	zij	die	zich bekeren?

Deel de klas op in groepjes van twee. Laat iedereen 
3 Nephi 16:8–20 doornemen, waarbij de ene cursist op 
zoek gaat naar waarschuwingen en beloften aan de 
andere volken, en de andere cursist naar waarschuwin-
gen en beloften aan de kinderen Israëls. Laat ze ook 
samen de vragen op het bord beantwoorden. Vraag de 
cursisten na verloop van tijd aan de klas te vertellen 
wat hun bevindingen zijn.

3 Nephi 17:1–4. Door te bidden en te overwegen 
gaan wij Jezus Christus’ woorden begrijpen
Vraag de cursisten 3 Nephi 17:1–3 te onderzoeken. 
Laat ze woorden markeren die aangeven hoe we meer 
begrip van de woorden van de Heer kunnen krijgen. 
Geef ze de kans om antwoord te geven.

•	 Hoe	zouden	deze	verzen	betrekking	kunnen	hebben	
op iemand die het instituut bezoekt? Of een avond-
maalsdienst? De tempel? Hoe zou het kunnen gelden 
voor persoonlijke schriftstudie?

•	 Waarom	is	bepeinzing	nodig	voor	een	dieper	begrip	
van het evangelie?

3 Nephi 17:5–25. De Heiland heeft medelijden 
met en is barmhartig voor zijn volk
Laat een cursist 3 Nephi 17:5–15 voorlezen. Vraag de 
cursisten welke eigenschappen de Heer toonde toen 
Hij	Zich	onder	het	volk	begaf.	Zet	hun	antwoorden	
op het bord. Hun antwoorden kunnen onder andere 
bestaan uit:

 1. Hij had medelijden (zie vers 6).

 2. Hij was barmhartig (zie vers 7).

 3. Hij merkte hun behoeften op (zie vers 8).
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 4. Hij toonde zijn macht (zie vers 9).

 5. Hij had hun kleine kinderen lief (zie vers 11).

 6. Hij was verontrust over zonde (zie vers 14).

 7. Hij bad tot de Vader (zie vers 15).

Lees het volgende citaat van president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), de dertiende president van de 
kerk, voor:

‘De man wiens leven het patroon van de Christus 
het dichtst benadert, is de grootste en het meest 
gezegend en vreugdevol. Dat heeft niets te maken 
met rijkdom, macht of prestige. De enige ware 
toets van grootheid, gelukzaligheid en vreugde is 
hoe dicht iemand de Meester, Jezus Christus, in 
zijn levenswijze kan naderen’ (‘Jesus Christ—Gifts 
and Expectations’, Ensign, december 1988, p. 2).

Vraag een cursist de verzen 16–25 voor te lezen en laat 
de andere cursisten nadenken over de gebeurtenissen 
die daarin worden besproken. Laat de cursisten zich 
voorstellen hoe het zou zijn om bij het bezoek van de 
Heiland aanwezig te zijn. Overweeg daarna enkele 
of alle van de volgende vragen te gebruiken om een 
discussie op gang te brengen:

•	 Hoe	denkt	u	dat	u	zich	gevoeld	zou	hebben	als	u	
getuige was geweest van deze gebeurtenissen?

•	 Welke	invloed	zou	dat	waarschijnlijk	op	u	
hebben gehad?

•	 Van	welk	deel	van	de	gebeurtenis	zou	u	het	meest	
van onder de indruk zijn geweest? Waarom?

Om nadruk te leggen op de liefde die de Heiland voor 
kleine kinderen had, vraagt u de cursisten Matteüs 
19:13–14 te lezen.

•	 Wat	kunnen	wij	leren	uit	wat	Jezus	voor	de	kleine	
kinderen gedaan heeft?

Vraag de cursisten te vertellen wat ze van dit 
verhaal vinden.

Overweeg het volgende hedendaagse voorbeeld van 
liefde voor kleine kinderen voor te lezen, dat is verteld 
door	ouderling	Eduardo	Ayala	van	de	Zeventig:

‘Een van de grootste uitingen van liefde voor 
kinderen heb ik gezien toen ik in Chili werk-
zaam was als ringpresident. President Spencer W. 
 Kimball bezocht Chili voor een gebiedsconfe-
rentie. Er waren kerkleden uit vier landen in 
een stadion bijeengekomen waarin ongeveer 15 
duizend mensen konden. We vroegen president 
Kimball wat hij na afloop van de conferentie wilde 
doen. Met tranen in de ogen zei hij: ‘Ik zou de 
kinderen willen begroeten.’ Een van de priester-
schapsleiders kondigde door een microfoon aan 
dat president Kimball ieder kind in het stadion de 
hand wilde schudden of een zegen wilde geven. 
De mensen waren verbaasd — er was grote stilte. 
President Kimball begroette ongeveer tweedui-
zend kinderen een voor een, en terwijl hij huilde, 
schudde hij hun de hand, of gaf ze een zoen of 
legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen. 
De kinderen waren heel eerbiedig en keken hem 
aan en huilden ook. Hij zei dat hij nog nooit zo’n 
soort geest had gevoeld. Het was een ongeloof-
lijk mooi moment voor de aanwezige kerkleden’ 
( Janet Peterson en Eduardo Ayala, ‘Friend to 
Friend’, Friend. maart 1996, pp. 6–7).
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Inleiding
In 3 Nephi 18–19 staan leringen van de Heiland over 
het avondmaal, het gebed, en het gezelschap van 
de Heilige Geest. Een zorgvuldige studie van deze 
leringen zal de cursisten duidelijk maken waarom ze 
van	het	avondmaal	nemen.	Ze	zullen	leren	hoe	ze	
tot hun hemelse Vader kunnen naderen door gebed 
en hoe ze dagelijks omgang met de Heilige Geest 
kunnen hebben.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Waardig	aan	het	avondmaal	deelnemen	zegent	

ons met het gezelschap van de Heilige Geest 
(zie 3 Nephi 18:1–14, 28–32).

•	 Door	in	geloof	te	bidden	kunnen	we	onze	recht-
vaardige verlangens verwezenlijken en voorkomen 
dat we door Satan misleid worden (zie 3 Nephi 
18:15–21).

•	 De	kerkleden	behoren	alle	mensen	vriendelijk	te	
bejegenen (zie 3 Nephi 18:22–32).

•	 Het	gezelschap	van	de	Heilige	Geest	wordt	ons	
verleend als we dat verlangen en waardig zijn 
(zie 3 Nephi 19:6–13, 20–21).

•	 Jezus	Christus	is	onze	Voorspraak	bij	de	Vader	
(zie 3 Nephi 19:15–23).

Onderwijsideeën
3 Nephi 18:1–14, 28–32. Waardig aan het 
avondmaal deelnemen zegent ons met 
het gezelschap van de Heilige Geest
Lees 3 Nephi 18:1–14, 28–32 met de cursisten. Vraag 
ze naar minstens vijf belangrijke waarheden over het 
avondmaal te zoeken. Vraag de cursisten wat ze heb-
ben gevonden. Vraag een cursist deze waarheden op 
het bord te zetten.

President James E. Faust (1920–2007) van het Eerste 
Presidium heeft uitgelegd dat onze waardigheid om 
aan het avondmaal deel te nemen nauw verbonden is 
met het hebben van omgang met de Heilige Geest:

Hoofdstuk 43
3 Nephi 18–19

‘Nemen wij als goed lid van het gewijde brood en 
water ter gedachtenis aan het offer van de Hei-
land, dan betuigen we voor God, de Vader, dat 
we	gewillig	zijn	de	naam	van	zijn	Zoon	op	ons	te	
nemen, Hem altijd indachtig te zijn en de geboden 
die Hij ons heeft gegeven, te bewaren. Als we dat 
doen, zullen we zijn Geest altijd met ons hebben’ 
(Conference Report, april 1998, p. 20; of Ensign, 
mei 1998, p. 18).

Vraag de cursisten de avondmaalsgebeden in Moroni 
4:3 en 5:2 te lezen. Moedig ze aan in deze verzen te 
markeren wat we moeten doen om het gezelschap van 
de Heilige Geest te genieten. Laat hen vertellen wat 
hun antwoorden zijn.

•	 Hoe	zal	de	Heiland	‘altijd	indachtig	[…]	zijn’	leiden	
tot ‘zijn Geest altijd bij [ons] hebben’?

U kunt de cursisten vragen het citaat van ouderling 
Dallin H. Oaks op p. 333 in het cursistenboek te lezen. 
In dit citaat legt ouderling Oaks het verband uit tussen 
waardig aan het avondmaal deelnemen en de bedie-
ning van engelen ontvangen.

3 Nephi 18:15–21. Door in geloof te 
bidden kunnen we onze rechtvaardige 
verlangens verwezenlijken en voorkomen 
dat we door Satan misleid worden
Leg uit dat altijd de Geest bij ons hebben een nauwe 
band met God door gebed impliceert.

•	 Wat	is	het	verschil	tussen	bidden	en	louter	een	
gebed opzeggen?

•	 Hoe	bent	u	door	gebed gesterkt?

Vraag een cursist 3 Nephi 18:15, 18 voor te lezen.

•	 Wat	gebiedt	de	Heiland	ons	in	deze	verzen	te	
doen? Waarom?

•	 Wat	denkt	u	dat	‘altijd	waken	en	bidden’	betekent?	
Hoe helpt ons dit om verleiding te weerstaan?

•	 Nadat	de	Heiland	zijn	twaalf	discipelen	had	gebo-
den ‘altijd [te] waken en [te] bidden’ gaf Hij hetzelfde 
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gebod aan alle mensen (zie 3 Nephi 18:15–18). Wat 
kunnen we leren uit het feit dat de Heiland zowel de 
discipelen als de schare gebood altijd te waken en 
te bidden?

Vraag een cursist 3 Nephi 18:9–21 voor te lezen. Vraag 
alle cursisten daarna vers 20 op te zeggen: ‘En wat gij de 
Vader ook in mijn naam vraagt dat goed is, en gelovende 
dat gij zult ontvangen, zie, het zal u gegeven worden.’ 
Overweeg de volgende discussievragen te behandelen 
om de cursisten dieper over dit vers te laten nadenken:

•	 Waarom	denkt	u	dat	we	in	de	naam	van	Jezus	
 Christus moeten bidden?

•	 Wat	denkt	u	dat	de	woorden	‘dat	goed	is’	in	deze	
tekst betekenen? (U kunt de cursisten ook naar Jako-
bus 4:3 verwijzen.)

Lees Leer en Verbonden 46:30 met de cursisten.

•	 Wat	is	volgens	dit	vers	de	sleutel	tot	het	vragen	van	
wat goed is?

Maak de cursisten duidelijk dat zelfs een liefdevol ver-
zoek, zoals de genezing van een gezinslid, in overeen-
stemming met de wil van de Heer moet zijn om goed 
te zijn.

Lees het volgende getuigenis van president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), de vijftiende president van de 
kerk voor:

‘God, onze eeuwige Vader, leeft. Hij is de Schep-
per en de Heer van het heelal, en toch is Hij onze 
Vader. Hij is de Almachtige en boven alles ver-
heven. Hij kan in gebed benaderd worden. (…) 
Hoort Hij het gebed van een kind? Natuurlijk. 
Verhoort hij het? Natuurlijk doe hij dat. Niet altijd 
zoals we zouden willen, maar Hij antwoordt wel. 
Hij hoort en verhoort’ (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], p. 468).

U kunt overwegen een of meer cursisten in de gele-
genheid te stellen om hun ervaringen met antwoord 
krijgen op gebed te vertellen. (Houd rekening met het 
persoonlijke karakter van gebed.) Geef uw getuigenis 
dat onze hemelse Vader ons leidt en zegent als we in 
geloof tot Hem bidden.

3 Nephi 18:22–32. De kerkleden behoren 
alle mensen vriendelijk te bejegenen
Laat de cursisten weten dat de kerkleiders ons heb-
ben gevraagd om de hand te reiken aan minderactieve 
leden, nieuwe leden, en mensen die niet tot de kerk 
behoren. Deze raad is niet nieuw. Laat de cursisten 
3 Nephi 18:22–25 lezen.

•	 Wat	wordt	de	kerkleden	in	deze	verzen	geboden	
te doen?

President Gordon B. Hinckley heeft deze raad gegeven:

‘Met het steeds toenemend aantal bekeerlingen 
moeten we steeds meer inspanningen leveren 
om ze op hun weg te begeleiden. ‘Ieder heeft 
behoefte aan drie dingen: een vriend, een taak, 
en voeding met “het goede woord Gods” (Moroni 
6:4). Het is onze plicht om daarin te voorzien’ 
(Conference Report, april 1997, p. 66; of Ensign, 
mei 1997, p. 47).

De raad van president Hinckley kan ook van toepas-
sing zijn op mensen die nog geen lid van de kerk zijn. 
Moedig de cursisten aan om iemand in gedachten te 
nemen aan wie ze het evangelie kunnen vertellen of 
kunnen uitnodigen voor een kerkdienst of -activiteit. 
Dat kan iemand van een ander geloof, een minderac-
tief lid van de kerk, of een kerklid zijn.

•	 Wat	voor	verschil	maakt	het	om	iemand	als	vriend	
uit te nodigen of omdat het van u gevraagd wordt?
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Bespreek de volgende aanmoediging van ouderling 
M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Aposte-
len (ook beschikbaar op de meegeleverde dvd A ).

‘Broeders en zusters, mijn boodschap is dringend 
omdat we veel meer bekeerlingen moeten behou-
den en veel meer minderactieve leden moeten 
terugbrengen. Ik dring er bij u op aan de geest 
van vriendschap en zuivere christelijke genegen-
heid te laten voelen in de buurt waar u woont. 
Een nieuwe bekeerling of onlangs geheractiveerd 
lid behoort de genegenheid te voelen van de 
gemeenschap der heiligen. De leden en leiders 
van de kerk moeten hen liefhebben zoals Jezus 
dat zou doen.’ (Conference Report, oktober 1988, 
p. 36; of Ensign, november 1988, p. 29).

Moedig de cursisten aan te overwegen hoe zij de 
mensen die zij in gedachten hebben liefdevol kunnen 
begeleiden — niet omdat iemand dat gevraagd heeft 
maar uit oprechte liefde voor hen. Laat de cursisten 
een kruisverwijzing maken van 3 Nephi 18:22–25 en 
Moroni 6:4. Bespreek als klas hoe ze mensen kunnen 
uitnodigen voor deelname aan het instituut.

Leg uit dat we de kinderen van onze hemelse Vader 
kunnen helpen redden. Vertel het verhaal over pre-
sident Thomas S. Monson toen hij twaalf of dertien 
jaar oud was. Hij dobberde in een grote opgeblazen 
binnenband op de Provo River. Toen hij naar een 
stroomversnelling in de rivier toedreef, zag hij dat een 
jong meisje in de verraderlijke draaikolken terecht 
was gekomen. Lees het onderstaande verhaal voor of 
gebruik de meegeleverde dvd, zodat de cursisten presi-
dent Monson het verhaal zelf zien vertellen. B .

‘Ik hoorde angstige kreten: “Red haar! Red haar!” 
(…) Ik zag het puntje van haar hoofd al voor de 
derde keer onder water verdwijnen, waar het in 
een watergraf zou verdwijnen. Ik stak mijn hand 
uit, greep haar bij haar haren en tilde haar over 
de rand van de band in mijn armen. Aan het 
uiteinde van de zwemkuil was het water rustiger. 
Ik peddelde daar in mijn band naar toe, met mijn 
kostbare vracht, op weg naar de familieleden en 
vrienden	die	daar	op	haar	wachtten.	Ze	sloegen	
hun armen om het doorweekte meisje en kusten 
haar, uitroepend: “God zij dank! God zij dank dat 
je veilig bent!” Toen omarmden en kusten ze mij 
ook. Ik voelde me opgelaten en ging snel terug 
naar mijn binnenband, om verder te drijven naar 
de brug bij Vivian Park. Het water was koud, 
maar ik had het niet koud, want een warm gevoel 
vervulde me. Ik besefte dat ik had geholpen een 
leven te redden. Onze hemelse Vader hoorde de 
kreten: “Red haar! Red haar!”, en liet mij, een dia-
ken, precies op het tijdstip dat ik nodig was, daar 
langs drijven. Die dag leerde ik dat het heerlijkste 
gevoel dat we in ons sterfelijk leven kunnen heb-
ben, is dat we beseffen dat God, onze hemelse 
Vader, ieder van ons kent en ons vrijgevig toestaat 
zijn goddelijke macht om te redden te onderken-
nen, en er gebruik van te maken’ (Conference 
Report, oktober 1995, pp. 65–66; of Ensign, 
november 1995, p. 49).

•	 Welke	overeenkomsten	ziet	u	tussen	president	
 Monsons ervaring op de rivier en onze omgang met 
hen die de kerk onderzoeken, pas lid zijn geworden 
of minderactief zijn.
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Vraag een cursist 3 Nephi 18:26 voor te lezen.

•	 Tot	wie	spreekt	de	Heiland hier?

Lees 3 Nephi 18:28–29 met de cursisten.

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	belangrijk	is	om	te	begrij-
pen dat deze verzen specifiek gericht zijn tot de 
priesterschapsleiders en niet tot alle leden van de 
kerk? (Wij zijn niet in de positie om te beoordelen 
of iemand waardig is om aan het avondmaal deel te 
nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van het indi-
vidu en zijn of haar bisschop of gemeentepresident.)

Lees 3 Nephi 18:30–32 met de cursisten.

•	 Welke	specifieke	aanwijzingen	in	deze	verzen	die-
nen alle leden op te volgen? (U kunt de antwoorden 
van de cursisten eventueel op het bord zetten.)

Maak de cursisten duidelijk dat zij, hoewel ze niet de 
roeping van bisschop of ringpresident vervullen, wel in 
de gelegenheid zijn om behulpzaam en vriendelijk te 
zijn en te bidden voor iemands welzijn.

3 Nephi 19:6–13, 20–21. Het gezelschap 
van de Heilige Geest wordt ons verleend 
als we dat verlangen en waardig zijn
Maak vóór de les kopieën van het uitreikblad op 
p. 176.

Vraag iedere cursist aan iets waardevols te denken dat 
ze graag zouden willen hebben. Vraag ze na te denken 
over hoe dat voorwerp hun leven zou verrijken en wat 
ze moeten doen om het te kunnen aanschaffen.

Laat de cursisten 3 Nephi 19:6–13, 20–21 lezen om 
te zien wat de mensen het meest verlangden. Laat 
ze nadenken over hoe de gave van de Heilige Geest 
hun leven tot zegen is en wat ze moeten doen om het 
gezelschap van de Geest te ontvangen.

•	 Waarom	verlangden	deze	Nephieten	meer	dan	wat	
ook naar de Heilige Geest? Wat kon de Heilige Geest 
aan hun leven toevoegen?

•	 Wat	deden	de	mensen	om	de	Heilige	Geest	te	
ontvangen?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	ons	verlangen	naar	de	
invloed van de Heilige Geest op ons leven te vergro-
ten? Waarom is het belangrijk om te bidden voor de 
leiding van de Heilige Geest?

Deel het uitreikblad uit. Geef de cursisten de tijd om 
het te lezen. Vraag ze te letten op beginselen waar 
zijzelf, hun familieleden, vrienden, of personen in de 
Schrift een goed voorbeeld van zijn. Geef ze dan de 
gelegenheid om die ervaringen of schriftuurplaatsen 
aan elkaar te vertellen.

3 Nephi 19:15–23. Jezus Christus is 
onze Voorspraak bij de Vader
Zet	het	woord	Voorspraak op het bord.

•	 Wat	is	een	voorspraak?	(Persoon	die	voor	iemand	
spreekt, zijn belangen verdedigt.)

Lees Leer en Verbonden 45:3–5 met de cursisten.

•	 Hoe	treedt	Jezus	Christus	op	als	onze	Voorspraak?

Lees het volgende citaat van president Joseph Fielding 
Smith (1876–1972), de tiende president van de kerk voor:

‘Een voorspraak verdedigt iemand of spreekt voor 
hem. (…) Dat maakt deel uit van [de] grote zending 
van [ Jezus Christus]. (…) Toen Hij op aarde was, 
bad hij vaak voor zijn discipelen, waarbij Hij voor 
hen pleitte bij zijn Vader, en Hij is sindsdien blijven 
pleiten’ (Doctrines of Salvation, samengesteld door 
Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1, 
pp. 26–27). 

•	 Hoe	voelt	u	zich	als	u	bedenkt	dat	Jezus	uw	Voor-
spraak bij de Vader is?

Vraag een cursist 3 Nephi 19:15–23 voor te lezen. 
Bespreek daarna de volgende vragen met de klas: (Als 
de cursisten vragen hebben over waarom de discipe-
len tot Jezus baden in plaats van tot de Vader, ver-
wijst u hen naar de verklaring van ouderling Bruce R. 
 McConkie op p. 336 in het cursistenboek.)

•	 Wat	gebood	Jezus	de	schare	en	zijn	discipelen	
te doen?

•	 Wat	leren	we	uit	het	gebed	van	de	Heiland	in	
de verzen 20–22 omtrent het ontvangen van de 
Heilige Geest?

•	 Waarom	vroeg	Jezus	toen	Hij	tot	de	Vader	bad?	Wat	
vroeg Hij specifiek voor hen die de woorden van 
zijn gekozen dienstknechten zullen horen? 
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Wellicht wilt u uitleggen dat de Heer een soortgelijk 
gebed uitsprak kort voordat Hij in de hof van Getse-
mane leed (zie Johannes 17). De cursisten kunnen 
meer inzicht krijgen door Johannes 17:11, 20–23 en 
3 Nephi 19:20–23 met elkaar te vergelijken. Ouderling 
Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Aposte-
len heeft twee zaken uit deze gebeden behandeld. Laat 
de cursisten lezen wat hij erover zegt op p. 337 in het 
cursistenboek.

•	 Wat	betekent	het	om	één	te	zijn	met	onze	hemelse	
Vader en Jezus Christus? Wat betekent het om één te 
zijn met elkaar?

Laat de cursisten over de volgende vragen nadenken:

•	 Wanneer	hebt	u	onlangs	de	invloed	van	de	Heilige	
Geest gevoeld? Wat voor gevoelens kreeg u daardoor 
voor de Heiland en de mensen om u heen?

Als de cursisten voldoende tijd hebben gekregen om 
deze vragen te overdenken, vraagt u ze hun gedachten 
onder woorden te brengen. U kunt ze ook uw gedach-
ten vertellen.
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Uitreikblad

Hoe de Heilige Geest ons leven tot zegen is
‘De Heilige Geest kan ons dagelijkse handelingen 
ten goede leiden en inspireren’ (Richard G. Scott, 
Conference Report, oktober 2001, p. 107; of Ensign, 
november 2001, p. 87).

‘De Heilige Geest (…) is de bron van ons getuige-
nis	van	de	Vader	en	de	Zoon’	(Robert D.	Hales,	
Conference Report, oktober 2000, p. 6; of Ensign, 
november 2000, p. 8).

‘We hebben het gezelschap van de Heilige Geest 
voortdurend nodig om beter te kunnen kiezen 
in de besluiten die we dagelijks moeten nemen. 
(…) Door de gave van de Heilige Geest kunnen 
gezinsleden verstandige keuzen doen — keuzen 
waardoor ze als gezin kunnen terugkeren naar hun 
Vader	in	de	hemel	en	zijn	Zoon	Jezus	Christus	om	
voor eeuwig bij Hen te wonen’ (Robert D. Hales, 
Conference Report, oktober 2000, p. 6; of Ensign, 
november 2000, p. 8).

‘Onze jongemannen en jongevrouwen worden 
bestookt met de lelijke zaken van de wereld. Het 
gezelschap van de Geest geeft ons de kracht om 
het kwaad te weerstaan, ons zo nodig te bekeren 
en terug te keren op het enge en smalle pad dat 
naar eeuwig heil voert. (…) Allemaal hebben we 
de versterking nodig die ons door de Heilige Geest 
ter beschikking staat’ (Robert D. Hales, Conference 
Report, oktober 2000, p. 6; of Ensign, november 
2000, p. 8).

‘Door de gave van de Heilige Geest (…) begrijpen 
we de leer en kunnen we die toepassen’ (Russell M. 
Nelson, Conference Report, oktober 2000, p. 19; of 
Ensign, november 2000, p. 17).

‘De Heilige Geest zal ons ingeven wat we moeten 
zeggen’ (Henry B. Eyring, Conference Report, okto-
ber 1997, p. 114; of Ensign, november 1997, p. 83).

‘Er is geen grotere zegen die we kunnen ontvangen 
dan de gave van de Heilige Geest — het gezel-
schap van de Heilige Geest om ons te leiden, te 
beschermen en te zegenen’ (Gordon B. Hinckley, 
Teachings of Gordon B. Hinckley, [1997], p. 259).

Hoe we de Geest in ons leven brengen
‘Als wij trouw de Schriften bestuderen, zullen we 
de Heilige Geest bij ons hebben’ (Henry B. Eyring, 
Liahona, mei 2004, p. 18).

‘Dagelijkse smeking in gebed [brengt de Heilige 
Geest in ons leven]. Als we er niet in gebed om 
vragen, zal Hij zelden komen, en zonder ons ver-
zoek zal Hij niet bij ons blijven’ (Henry B. Eyring, 
Conference Report, oktober 1997, p. 115; of Ensign, 
november 1997, p. 84).

‘Als we de wil van onze Vader in de hemel gehoor-
zamen, zullen we die onbetaalbare gave van de 
Heilige Geest altijd bij ons hebben’ (Robert D. 
Hales, Conference Report, oktober 2000, p. 6; of 
Ensign, november 2000, p. 8).
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Inleiding
Vóór de wonderbaarlijke gebeurtenissen die in 3 Nephi 
17–19 zijn opgetekend hun beslag kregen, sprak Jezus 
Christus eerst over de vervulling van zijn verbonden 
met Israël (zie 3 Nephi 15–16). 3 Nephi 20–22 bevat het 
vervolg van deze leringen (zie 3 Nephi 20:10). U bent 
in de gelegenheid om de cursisten duidelijk te maken 
hoe de gebeurtenissen die in die hoofdstukken worden 
geprofeteerd, met inbegrip van de komst van het Boek 
van Mormon en de vestiging van de kerk in de laatste 
dagen, het bewijs zijn dat Gods goedertierenheid niet 
van zijn volk wijkt. De vergadering van Gods volk in 
de laatste dagen is een bewijs dat Hij barmhartig voor 
hen zal zijn met ‘eeuwigdurende goedertierenheid’ (zie 
3 Nephi 22:8–10) en dat Hij hen ‘huiswaarts [zal verga-
deren] naar hun erfland’ (3 Nephi 21:28).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Onze	hemelse	Vader	heeft	beloofd	dat	Hij	Israël	

in de laatste dagen zou vergaderen (zie 3 Nephi 
20:11–29).

•	 Het	Boek	van	Mormon	speelt	een	grote	rol	in	de	
vergadering van Israël (zie 3 Nephi 21:1–21).

•	 De	Heer	herinnert	Zich	zijn	verbondsvolk	met	barm-
hartigheid en eeuwigdurende goedertierenheid (zie 
3 Nephi 22:1–13).

•	 Gods	volk	en	koninkrijk	zal	ten	slotte	zegevieren	
(zie 3 Nephi 22:14–17).

Onderwijsideeën
3 Nephi 20:1–9. Een gebed in ons hart houden, 
nodigt de invloed van de Heilige Geest uit
Vraag de cursisten 3 Nephi 19 vluchtig door te nemen. 
Vraag een cursist de ervaring te omschrijven die de 
Nephieten met gebed in de aanwezigheid van de 
Heiland hadden.

Vraag de cursisten 3 Nephi 20:1 te lezen.

•	 Wat	vroeg	Jezus	de	mensen	te	doen	na	hun	bijzon-
dere ervaring met gebed?

•	 Wat	betekent	het	om	een	gebed	in	uw	hart	
te hebben?

Hoofdstuk 44
3 Nephi 20–22

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer 
van het Quorum der Twaalf Apostelen voor:

‘Gebed is zo’n cruciaal onderdeel van openba-
ring dat zonder gebed de sluier voor u misschien 
niet zal worden weggeschoven. Leer bidden. Bid 
vaak. Bid in gedachten, bid in uw hart. Bid op uw 
knieën’ (Conference Report, oktober 1994, p. 76; 
of Ensign, november 1994, p. 59).

•	 Hoe	zal	de	menigte	haar	voordeel	hebben	gedaan	
wanneer ze met een gebed in het hart naar de lerin-
gen van de Heiland luisterde? 

•	 Welke	zegeningen	kunt	u	krijgen	als	u	eraan	denkt	
een gebed in uw hart te hebben?

•	 Wat	heeft	u	geholpen	om	een	gebed	in	uw	hart	
te hebben?

3 Nephi 20:11–29. Onze hemelse 
Vader heeft beloofd dat Hij Israël in 
de laatste dagen zou vergaderen
Vraag een cursist een aantal dagen vóór de les om een 
korte presentatie over de verstrooiing van Israël voor 
te bereiden. Vraag de cursist daarbij van de ‘Beknopt 
overzicht van de verstrooiing van Israël’ op p. 438 in 
het cursistenboek gebruik te maken. Vraag de cursist 
tijdens zijn presentatie de illustraties op p. 438 op het 
bord te zetten.

Maak fotokopieën van het document getiteld ‘De 
vergadering van Israël’ op p. 439 in het cursistenboek. 
Neem de kopieën mee voor de cursisten die hun cur-
sistenboek niet bij zich hebben.

Laat de cursisten tijdens de les weten dat ze belang-
rijke achtergrondinformatie over 3 Nephi 20–22 zul-
len horen. Vraag de cursist zijn of haar presentatie 
te geven.

Vraag een cursist om na de presentatie 3 Nephi 20:11–13 
voor te lezen.

•	 Wat	vroeg	de	Heiland	aan	de	mensen	om	te	onthou-
den over het verstrooide Israël?

Deel de klas op in vijf groepjes. Geef elke cursist een 
kopie van ‘De vergadering van Israël’ (of vraag ze 



178

Hoofdstuk 44

p. 439 in het cursistenboek op te slaan). Wijs aan elk 
groepje een paragraaf op het uitreikblad toe. Vraag 
de groepjes een samenvatting te maken van wat ze te 
weten zijn gekomen. (Als de klas niet groot genoeg is 
voor vijf groepjes, wijst u of meerdere paragrafen aan 
de groepjes toe of behandelt u niet alle paragrafen.) 

Na voldoende tijd te hebben gehad voor bestudering 
en bespreking vraagt u de cursisten wat ze te weten 
zijn gekomen. Moedig ze aan om het kort te houden. 
Laat de andere cursisten goed luisteren en notities 
maken op hun uitreikblad. Verduidelijk zo nodig wat 
de cursisten zeggen.

Vraag een cursist 3 Nephi 20:13 voor te lezen.

•	 Welke	twee	beloften	worden	er	in	dit	vers gedaan?

•	 Wat	is	het	verband	tussen	deze	twee beloften?

Laat	een	cursist	naar	voren	komen.	Zeg	de	cursist	dat	u	
een paar vragen gaat stellen die hij of zij moet beant-
woorden alsof hij of zij aan geheugenverlies lijdt. Stel 
de volgende of soortgelijke vragen:

•	 Wie	bent	u?	Hoe	heet	u?	Waar	komt	u	vandaan?	Waar	
gaat u naartoe? Waar is uw familie?

Na dit rollenspel leidt u een bespreking met gebruik 
van de volgende vragen:

•	 Welke	problemen	zou	u	met	
geheugenverlies hebben?

•	 Hoe	kunnen	mensen	iemand	met	geheugenverlies	
zijn of haar identiteit helpen herinneren? 

Laat een cursist de tweede alinea van de inleiding van 
hoofdstuk 44 in het cursistenboek voorlezen.

•	 Hoe	kan	van	sommige	leden	van	het	huis	van	Israël	
volgens de alinea gezegd worden dat ze aan ‘geeste-
lijk geheugenverlies’ lijden?

Lees de volgende definitie van de verstrooiing en ver-
gadering van Israël:

‘Waarom werd Israël verstrooid? (…) Onze Isra-
elitische voorouders werden verstrooid omdat 
ze het evangelie verwierpen, het priesterschap 
onteerden, de kerk verzaakten en het koninkrijk 
verlieten. (…) 

‘Wat houdt de vergadering van Israël dan in? De 
vergadering van Israël bestaat uit het geloven, 
aanvaarden en naleven van alles wat de Heer 
zijn	uitverkoren	volk	eens	heeft	aangeboden.	Zij	
bestaat uit geloof in de Heer Jezus Christus, uit 
bekering, uit de doop en de gave van de Heilige 
Geest, en uit gehoorzaamheid aan de geboden 
Gods.	Zij	bestaat	uit	geloof	in	het	evangelie,	toe-
treding	tot	de	kerk	en	het	koninkrijk.	Zij	bestaat	
uit het ontvangen van het heilige priesterschap, 
de begiftiging met macht uit de hemel in heilige 
gebouwen, en alle zegeningen van Abraham, 
Isaak en Jakob door de verordening van het 
celestiale huwelijk. En zij kan ook bestaan uit 
bijeenkomen op een aangewezen plek of land van 
aanbidding’ (Bruce R. McConkie, A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], p. 515).

Maak de cursisten duidelijk dat onze hemelse Vader 
en	de	Heiland	Zich	persoonlijk	bezighouden	met	de	
vergadering van Israël. Lees de volgende verzen met de 
cursisten en vraag ze te letten op woorden en zinsne-
den	die	de	rol	van	de	Vader	en	de	Zoon	bij	de	verga-
dering aanduiden. Vraag de cursisten na elk vers wat 
ze hebben gevonden.

3 Nephi 20:18 (‘Ik zal mijn volk verzamelen, zoals 
iemand zijn schoven verzamelt op de dorsvloer.’)

3 Nephi 20:21 (‘Het zal geschieden dat Ik mijn volk zal 
vestigen, o huis Israëls.’)

3 Nephi 20:26 (‘De Vader heeft Mij (…) gezonden om u 
te zegenen door eenieder van u af te wenden van zijn 
ongerechtigheden; en wel omdat gij kinderen van het 
verbond zijt.’)

3 Nephi 20:29 (‘Ik zal denken aan het verbond dat Ik 
met mijn volk gesloten heb; (…) dat Ik hen in de door 
Mij bestemde tijd zal vergaderen, dat Ik hun het land 
van hun vaderen zal teruggeven.’)

3 Nephi 20:39 (‘Mijn volk [zal] mijn naam kennen.’)

Stel de cursisten in de gelegenheid om hun gedachten 
of gevoelens weer te geven over de liefde die onze 
hemelse Vader en Jezus Christus voor alle mensen 
hebben. Vraag de cursisten zich open te stellen voor 
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ingevingen over hoe zij hun hemelse Vader kunnen 
helpen bij de vergadering van zijn kinderen.

3 Nephi 21:1–21. Het Boek van Mormon speelt 
een grote rol in de vergadering van Israël
Lees 3 Nephi 21:1–2, 7 met de cursisten. U zult wellicht 
moeten uitleggen dat de zinsnede in vers 2, ‘deze din-
gen die Ik u verkondig’, betrekking heeft op het Boek 
van Mormon.

•	 Welk	teken	zou	volgens	de	Heer	een	aanwijzing	zijn	
dat de vergadering van Israël is begonnen?

•	 Hoe	helpt	het	Boek	van	Mormon,	behalve	dat	het	
een teken van de vergadering is, nog meer bij de 
vergadering van mensen tot de kerk van de Heer?

Laat de cursisten het titelblad van het Boek van Mor-
mon opslaan. Vraag een cursist de tweede alinea voor 
te lezen.

•	 Wat	verkondigt	het	Boek	van	Mormon	aan	de	leden	
van het huis van Israël?

Laat de cursisten het volgende citaat van ouderling 
C. Scott	Grow	van	de	Zeventig	voorlezen,	waarin	de	
rol van het Boek van Mormon bij de vergadering in de 
laatste dagen wordt uitgelegd:

‘Jezus Christus heeft ons het Boek van Mormon 
gegeven als middel om het verstrooide Israël te 
vergaderen [zie 3 Nephi 21:7]. (…)

Het Boek van Mormon is zijn eigen getuige-
nis voor de mensen in Latijns-Amerika en in 
alle landen. Het is in deze laatste dagen tevoor-
schijn gekomen en is een getuigenis dat God 
opnieuw is begonnen om het verstrooide Israël 
te vergaderen (…).

‘(…) Het Boek van Mormon, eveneens een tes-
tament aangaande Jezus Christus, is het middel 
waardoor mensen uit alle landen zich in De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen zullen vergaderen’ (Liahona, november 
2005, p. 35; cursivering in origineel). 

•	 Hoe	heeft	het	Boek	van	Mormon	u	geholpen	om	tot	
Christus te komen?

•	 Hoe	kunnen	wij	het	Boek	van	Mormon	gebruiken	
om onze hemelse Vader te helpen bij de vergadering 
van zijn kinderen?

Laat de cursisten 3 Nephi 21:9–11 lezen. Terwijl zij dat 
doen, legt u uit dat ouderling Jeffrey R. Holland van 
het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat 
de ‘dienstknecht’ in deze verzen Joseph Smith is (zie 
Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], pp. 287–288).

•	 Met	welke	gevolgen	krijgen	de	mensen	te	maken	
die het Boek van Mormon en de woorden van Jezus 
Christus die aan Joseph Smith zijn geopenbaard, 
afwijzen? 

Laat de cursisten Deuteronomium 18:18–19 en Hande-
lingen 3:20–23 lezen en raadt ze aan van deze verzen 
en 3 Nephi 21:11 een kruisverwijzing te maken.

•	 Hoe	maken	deze	verzen	ons	3 Nephi	21:11	duidelijk?

3 Nephi 22:1–13. De Heer herinnert Zich 
zijn verbondsvolk met barmhartigheid 
en eeuwigdurende goedertierenheid
Vraag een cursist 3 Nephi 22:5–6 voor te lezen. Verge-
wis u ervan dat de cursisten begrijpen dat de zinsnede 
‘uw man’ in deze verzen verwijst naar de Heiland, en 
dat de zinsnede ‘een verlaten en diepbedroefde vrouw 
(…), als een vrouw uit de jeugdtijd’ verwijst naar het 
verstrooide Israël.

Vraag een cursist 3 Nephi 22:7–10 voor te lezen.

•	 Wat	leren	we	uit	deze	tekst	omtrent	de	Heiland	en	
zijn rol in de vergadering?

Ter samenvatting van dit beginsel kunt u de cursisten 
de toelichting bij 3 Nephi 22 op p. 346 in het cursisten-
boek laten lezen.

3 Nephi 22:14–17. Gods volk en 
koninkrijk zal ten slotte zegevieren
Vraag een cursist een tent op het bord te tekenen.

Laat een cursist 3 Nephi 22:2 voorlezen.

•	 Hoe	kunnen	we	een	tent	uitbreiden?

•	 Wat	wordt	er	bedoeld	met	‘maak	uw	touwen	lang	en	
sla uw pinnen vast’?
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Leg uit dat men vroeger, als men een kleine tent groter 
wilde maken, de pinnen uit de grond haalde en ze 
verder weg van de middenpaal plaatste, en meer palen 
toevoegde — om zo meer ruimte in de tent te creëren. 
Dat wordt er bedoeld met ‘maak uw touwen lang en 
sla uw pinnen vast’.

Lees het volgende citaat van president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), de dertiende president van de 
kerk, voor:

‘De term pin [ring] is een symbolische uitdruk-
king. Beeld u een grote tent in die is vastgezet met 
touwen, die aan vele pinnen zijn verbonden die 
in de grond zijn geslagen. De profeten vergeleken 
het	hedendaagse	Zion	met	een	grote	tent	die	zich	
over de hele aarde uitstrekt. De tent was vastgezet 
met koorden die verbonden waren aan pinnen. 
Die pinnen [ringen] zijn de verschillende geografi-
sche organisaties die over de aarde verspreid zijn. 
Momenteel wordt Israël vergaderd in de verschil-
lende	ringen	in	Zion’	(‘Strengthen	Thy	Stakes’,	
Ensign, januari 1991, p. 2).

•	 Hoe	zijn	de	ringen	van	de	kerk	als	de	pinnen	van	
een tent in oude tijden?

Vraag een cursist het citaat van president Gordon B. 
Hinckley op p. 347 in het cursistenboek voor te lezen. 
Dit citaat staat ook op de meegeleverde dvd A . Vraag 
de cursisten of zij hun geloof ooit hebben moeten ver-
dedigen tegen aanvallen van mensen die tegen de kerk 
en haar leringen gekant zijn. Laat een paar cursisten 
hun ervaringen vertellen.

Zeg	de	cursisten	dat	3 Nephi	22:14–17	informatie	bevat	
over die soort ervaringen.

•	 Welke	beginselen	staan	er	in	3 Nephi	22:14	waarmee	
we met verzet tegen de kerk kunnen omgaan?

•	 Welke	beloften	staan	er	in	3 Nephi	22:15,	17?	Hoe	
kunnen die beloften ons sterken als we worden 
aangevallen?

Getuig dat de Heer ons zegent in onze uitdagingen en 
dat de vijanden van de kerk er nooit in zullen slagen 
om haar te vernietigen.
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Inleiding
Toen Jezus Christus de mensen in Amerika bezocht, 
onderrichtte Hij in de waarde en het belang van de 
Schriften. Hij gebood de Nephieten de Schriften ijverig 
te onderzoeken (zie 3 Nephi 23:1–5). Dit gebod om 
te onderzoeken houdt meer in dan vluchtig lezen. Hij 
gebood hen ook om bepaalde details en profetieën aan 
de kronieken toe te voegen ten gunste van toekom-
stige generaties (zie 3 Nephi 23:6–14; 24–25). Bepaalde 
aanvullingen, in het bijzonder de profetieën van 
Maleachi, kunnen ons helpen bij onze voorbereiding 
op de wederkomst van de Heiland. Overweeg terwijl 
u zich voorbereidt op het onderricht in deze waarhe-
den hoe u de cursisten zou kunnen aanmoedigen om 
hun schriftstudie te verdiepen. U kunt de cursisten ook 
duidelijk maken hoe de profetieën van Maleachi hen 
kunnen voorbereiden op de wederkomst.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	Heiland	gebiedt	ons	om	de	woorden	van	de	pro-

feten ijverig te onderzoeken (zie 3 Nephi 23:1–5).

•	 Onze	gehoorzaamheid	aan	evangeliebeginselen	
bereidt ons voor op de wederkomst van Jezus 
 Christus (zie 3 Nephi 24–25).

•	 Als	we	acht	slaan	op	wat	de	Heer	heeft	geopen-
baard, stellen we ons open om grotere openbarin-
gen te ontvangen (zie 3 Nephi 26:7–11).

Onderwijsideeën
3 Nephi 23:1–5. De Heiland gebiedt ons om de 
woorden van de profeten ijverig te onderzoeken
Zet	het	volgende	vóór	de	les	op	het bord:

Wat gebiedt de Heer ons in deze verzen te doen?

3 Nephi	23:1–5

LV	1:37–38

Hoofdstuk 45
3 Nephi 23–26

Vraag de cursisten deze verzen te lezen. U kunt even-
tueel uitleggen dat deze verzen, hoewel ze specifiek 
over de woorden van Jesaja en de openbaringen in de 
Leer en Verbonden gaan, ook van toepassing zijn op 
onze studie van alle Schriftuur. Vraag de cursisten na 
verloop van tijd hoe zij de vraag op het bord zouden 
beantwoorden.

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	Heer	zoveel	nadruk	legt	op	
het onderzoeken van de Schriften?

Lees en bespreek het volgende citaat van president 
Ezra Taft Benson (1899–1994), de dertiende president 
van de kerk:

‘Als de leden en de gezinnen zich geregeld en 
consequent in de Schriften verdiepen, zullen 
deze andere gebieden van activiteit vanzelf beter 
worden. Getuigenissen zullen groeien. Meer 
toewijding zal het gevolg zijn. Gezinnen zullen 
hechter worden. Hun zal persoonlijke openbaring 
toevloeien’ (‘The Power of the Word’, Ensign, mei 
1986, p. 81).

•	 Waarom	zouden	andere	gebieden	van	kerkelijke	
activiteit er beter op worden door geregelde en con-
sequente schriftstudie?

Vraag de cursisten aan te geven wanneer zij door-
gaans in de Schriften lezen. Vraag welke strategieën en 
methoden zij gebruiken om een zinvolle schriftstudie 
te hebben.  

Behandel de volgende raad uit Trouw aan het geloof:

‘De hedendaagse profeten adviseren ons de 
Schriften elke dag te bestuderen, zowel individu-
eel als in gezinsverband. (…)

‘Deze raad zal u zeer tot zegen zijn. Dagelijkse 
schriftstudie maakt u ontvankelijk voor de influis-
teringen van de Heilige Geest. U bouwt uw geloof 
ermee op, sterkt uzelf tegen verleiding, en u komt 
er dichter bij uw hemelse Vader en zijn geliefde 
Zoon door.
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‘Plan uw schriftstudie. Besteed elke dag een 
bepaalde tijd aan uw schriftstudie. Lees de Schrif-
ten dan aandachtig, en let daarbij op de ingevin-
gen van de Geest. Vraag uw hemelse Vader om 
hulp, zodat u weet wat Hij van u verlangt’ (Trouw 
aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 147).

•	 Hoe	kunt	u	zoal	het	gebod	om	de	Schriften	en	de	
woorden van de hedendaagse profeten ijverig te 
onderzoeken beter nakomen?

Geef de cursisten in overweging een plan op te stellen 
om tot betere studiegewoonten te komen en zo hun 
schriftstudie te verbeteren. Overweeg ze in de les wat 
tijd te geven om hun plannen op papier te zetten. 

3 Nephi 23:6–14. Jezus Christus 
gebiedt de profeet om een nauwkeurig 
schriftuurlijk verslag bij te houden
Zet	een	korte	tekst	op	het	bord	of	op	een	blaadje,	
maar laat verschillende belangrijke zinsneden weg. 
Laat de tekst zien. Wijs de cursisten waar er woorden 
ontbreken.

•	 Hoe	zijn	de	weglatingen	van	invloed	op	de	begrijpe-
lijkheid van de volledige boodschap van de tekst?

Leg uit dat Jezus Christus de profeten opdracht heeft 
gegeven om nauwkeurige schriftuurlijke verslagen bij 
te houden. Vraag de cursisten 3 Nephi 23:6–14 te lezen 
en te letten op de bezorgdheid van de Heiland over 
iets wat ontbrak in de Nephitische kroniek.

•	 Waarom	denkt	u	dat	het	belangrijk	voor	latere	gene-
raties was om van de vervulling van deze profetie af 
te weten?

3 Nephi 24–25. Onze gehoorzaamheid 
aan evangeliebeginselen bereidt ons voor 
op de wederkomst van Jezus Christus
Vraag de cursisten aan activiteiten te denken die een 
tijd lang een zorgvuldige voorbereiding vergen. Laat ze 
hun ideeën naar voren brengen. (De cursisten kunnen 
activiteiten noemen zoals een marathon lopen of geld 
voor een zending of een opleiding sparen.)

Lees 3 Nephi 24:1 met de cursisten en leg uit dat het 
een profetie over de wederkomst van de Heiland 

betreft. Vraag ze aan te geven welk woord omschrijft 
hoe de Heer naar zijn tempel zal komen.

Leg uit dat hoewel de komst van de Heiland naar de 
tempel ‘plotseling’ lijkt te gebeuren, zij de afronding zal 
zijn van veel voorbereiding van Hem en zijn volk.

•	 Wat	zou	er	volgens	de	profetieën	moeten	gebeuren	
om het koninkrijk van de Heer op de wederkomst 
voor te bereiden? (Antwoorden kunnen zijn: de 
herstelling van het evangelie en het priesterschap, 
de komst van het Boek van Mormon, en de wereld-
wijde prediking van het evangelie.)

Leg uit dat niet alleen het koninkrijk van de Heer 
op zijn komst moet worden voorbereid, ook iedere 
onderdaan in dat koninkrijk dient zich voorbereiden. 
In 3 Nephi 24 en 25 vinden we profetieën die de Heer 
gebood dat ze moesten worden opgeschreven ten gun-
ste van toekomende generaties (zie 3 Nephi 26:2–3). 
Deze profetieën stonden niet op de koperen platen — 
ze werden in ongeveer 430 v.C. door Maleachi opge-
schreven, ongeveer 170 jaar nadat Lehi Jeruzalem had 
verlaten (zie Bible Dictionary, ‘Malachi’, p. 728).

Leg uit dat we 3 Nephi 24 en 25 als leidraad kunnen 
nemen voor onze voorbereiding op de wederkomst 
van de Heiland. Geef de cursisten de tijd om de hoofd-
stukken te lezen en ten minste twee evangeliebeginse-
len aan te wijzen waarmee we ons op de wederkomst 
kunnen voorbereiden.

Vraag de cursisten na verloop van tijd te vertellen 
welke beginselen zij hebben ontdekt. Vraag ze hoe zij 
die beginselen op hun leven kunnen toepassen. (U 
kunt ervoor kiezen om tiende en tempelwerk later in 
de les uitgebreider te behandelen. Als dat het geval is, 
zult u waarschijnlijk niet veel tijd willen besteden aan 
de beginselen in deze oefening.)

In 3 Nephi 24:8–11 gebiedt de Heer zijn volk de wet 
van tiende na te leven. Terwijl u de wet van tiende met 
de cursisten bespreekt, kunt u uit de volgende bronnen 
putten: p. 351 in het cursistenboek; ‘Tiende’ in Trouw 
aan het geloof, pp. 163–164; en ‘Tiende en gaven’ in 
Voor de kracht van de jeugd, pp. 34–35.

Vraag de cursisten te overwegen hoe tiende en gif-
ten betalen hen helpt om ‘de dag van zijn komst [te] 
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verdragen’ (3 Nephi 24:2; zie ook LV 64:23    ). Laat 
een cursist 3 Nephi 24:8 voorlezen.

•	 Waarom	is	geen	tiende	betalen	hetzelfde	als	de	
Heer beroven?

Vraag de cursisten 3 Nephi 24:9–12 vluchtig door te 
lezen en de antwoorden op de volgende vragen op te 
zoeken:

•	 Welke	zegeningen	worden	er	beloofd	aan	wie	hun	
tiende en giften betalen?

•	 Hoe	scheidt	het	gebod	om	tiende	te	betalen	de	
rechtvaardigen van de goddelozen?

Vraag de cursisten hoe het naleven van de wet van 
tiende hen tot zegen is.

Stal een paar familiehistorische spullen uit, zoals foto’s 
van voorouders, stamboomlijsten of gezinslijsten.

•	 Wat	zijn	onze	plichten	jegens	onze	voorouders?

Lees het volgende citaat van de profeet Joseph Smith 
voor:

‘De grootste plicht in deze wereld die door God 
op onze schouders is geplaatst, is het zoeken 
naar onze doden’ (History of the Church, deel 6, 
p. 313).

Vraag de cursisten 3 Nephi 25:5–6 te lezen. U kunt 
eventueel uitleggen dat de engel Moroni deze profe-
tie heeft geciteerd toen hij de eerste keer aan Joseph 
Smith verscheen (zie LV 2; Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:36–39). Naar aanleiding van deze profetie heeft 
de profeet Joseph Smith verklaard ‘dat de aarde door 
een banvloek zal worden getroffen, tenzij er een (…) 
verbindende schakel is tussen de vaderen en de kinde-
ren’ (LV 128:18).

•	 Wie	zou	er	volgens	de	Heer	vóór	de	
wederkomst komen?

•	 Waarom	is	Elia gezonden?

Geef in overweging dat de cursisten naast 3 Nephi 
25:5–6 LV 110:13–16 in de kantlijn schrijven. Vraag 
een cursist de inleiding bij Leer en Verbonden 110 voor 

te lezen. Laat een andere cursist Leer en Verbonden 
110:13–16 voorlezen.

•	 Wanneer	en	waar	is	Elia	teruggekeerd?

U kunt eventueel de volgende citaten over de terugkeer 
van Elia bespreken. Het citaat van ouderling  Russell M. 
Nelson staat ook op de meegeleverde dvd A .

‘Wat interessant is, is dat de Joden op de derde 
dag van april 1836 het Pascha vierden en daarbij 
de deuren van hun huizen open lieten staan voor 
de komst van Elia. Op die dag is Elia ook geko-
men, maar niet naar de huizen van de Joden, maar 
naar de tempel in het dorp Kirtland (…) naar twee 
nederige dienstknechten van de Heer’ ( Joseph 
Fielding Smith, Church History and Modern 
 Revelation, 2 delen [1953], 3:84). 

‘Elia’s terugkeer naar de aarde vond plaats in 
de eerste tempel die in deze bedeling gebouwd 
is. Samen met andere hemelse boodschappers 
vertrouwde hij onder leiding van de Heer bijzon-
dere sleutels van priesterschapsgezag toe aan de 
herstelde kerk. (…)

‘Daarmee werd de natuurlijke genegenheid tus-
sen de generaties verrijkt. Die herstelling werd 
vergezeld door wat soms de geest van Elia wordt 
genoemd — een manifestatie van de Heilige 
Geest die getuigt van de goddelijke aard van de 
familie. Als gevolg daarvan verzamelen mensen 
over de hele wereld, ongeacht hun godsdienstige 
overtuiging, gegevens van hun overleden familie-
leden, en dat gaat steeds sneller.

‘Elia kwam niet alleen om het onderzoek naar 
voorouders te stimuleren. Hij maakte het ook 
mogelijk dat familieleden voor eeuwig met elkaar 
verbonden werden, tot over de grenzen van het 
sterfelijk leven. In feite is de mogelijkheid dat 
familieleden voor eeuwig aan elkaar verzegeld 
worden de ware reden voor ons onderzoek’ 
 (Russell M. Nelson, Conference Report, april 1998, 
p. 43; of Ensign, mei 1998, p. 34).
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•	 Hoe	wordt	ons	hart	door	de	tempelverordeningen	
tot onze overleden voorouders teruggevoerd? Hoe 
kunnen de tempelverordeningen ons hart terugvoe-
ren tot onze familieleden die nog leven? 

Vraag de cursisten hoe zij zijn gezegend of kunnen 
worden gezegend door de tempelverordeningen. Vraag 
ze na te denken over wat ze kunnen doen om hun ver-
plichtingen jegens hun voorouders na te komen.

Geef uw getuigenis van de zegeningen die voort-
vloeien uit de tempelverordeningen.

3 Nephi 26:7–11. Als we acht slaan op wat de 
Heer heeft geopenbaard, stellen we ons open 
om grotere openbaringen te ontvangen
Geef de cursisten een paar minuten de tijd om vragen 
te bedenken die aan de hand van 3 Nephi 26:7–11 kun-
nen	worden	beantwoord.	Zeg	ze	die	vragen	tot	later	in	
de les te bewaren.

Lees het citaat van president Spencer W. Kimball op 
p. 336 in het cursistenboek voor.

•	 Wat	leert	ons	het	citaat	van	president Kimball?

•	 Waarom	behoren	we	datgene	wat	al	geopenbaard	is	
te bestuderen en te volgen, voordat we meer kunnen 
verwachten?

Vraag een cursist 3 Nephi 26:7–11 voor te lezen. Stel 
daarna een paar cursisten in de gelegenheid om de 
vragen op te lezen die zij eerder over deze verzen 

hebben opgeschreven. Laat de overige cursisten in 
3 Nephi 26:7–11 naar de antwoorden op die vragen 
zoeken. Na een bespreking van de vragen van de cur-
sisten kunt u eventueel het volgende vragen:

•	 Hoe	kan	‘het	kleinste	deel’	hebben	ons	geloof	
beproeven?

•	 Wat	moeten	we	doen	om	de	‘grotere	dingen’	
geopenbaard te krijgen?

•	 Welk	geloofsartikel	komt	het	meest	overeen	met	het	
beginsel dat in 3 Nephi 26:9–10 wordt onderwezen?

Bespreek het volgende citaat van ouderling Neal A. 
Maxwell (1926–2004) van het Quorum der Twaalf 
Apostelen (staat ook op de meegeleverde dvd B ):

‘Net zoals er later veel meer kerkleden, gezin-
nen, wijken, ringen en tempels zullen zijn, zal er 
ook veel meer voedende en inspirerende Schrif-
tuur zijn. We zullen ons echter eerst op waardige 
wijze moeten vergasten aan wat we al hebben!’ 
 (Conference Report, oktober 1986, p. 70; of 
Ensign, november 1986, p. 52).

Vraag de cursisten terug te denken aan een ervaring 
waardoor zij grotere waarheden konden leren, omdat 
zij getrouw waren aan waarheden die hun al waren 
gegeven. Laat ze hun ervaringen naar voren brengen.



185

3 Nephi 27–30

Inleiding
Aan het eind van zijn bediening onder de Nephieten 
beantwoordde de Heiland de vraag van zijn discipelen 
die zich afvroegen hoe zij de kerk moesten noemen, 
door ze te zeggen dat de kerk zijn naam behoorde te 
dragen. Hij maakte hun duidelijk dat alleen zijn kerk 
op zijn evangelie kan zijn gebouwd. Later omschreef 
hij zijn evangelie. U hebt in deze les de gelegenheid 
om de cursisten eraan te herinneren dat de kerk en het 
evangelie middelen zijn die de Heer gebruikt om ons 
naar Hem terug te leiden.

Dit schriftuurblok is uniek omdat er het verhaal in staat 
over de opneming van drie Nephitische discipelen — 
met meer informatie over opgenomen mensen dan 
waar ook in de Schriften. U kunt uw cursisten duidelijk 
maken waarom de Heer ervoor kiest sommigen van 
zijn sterfelijke dienstknechten op te nemen. 

Ten slotte eindigt 3 Nephi met Mormons omschrijving 
van de rol van het Boek van Mormon in de vergade-
ring van Israël in de laatste dagen. U kunt uw cursisten 
aanraden deze kostbare gave vaker te gebruiken, niet 
alleen voor zichzelf, maar ook om anderen ertoe te 
brengen tot Christus te komen. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	Kerk	van	Jezus	Christus	draagt	zijn	naam	en	is	op	

zijn evangelie gebouwd (zie 3 Nephi 27).

•	 Bepaalde	getrouwe	dienstknechten	van	de	Heer	zijn	
opgenomen, zodat ze hun bediening op aarde kun-
nen vervolgen (zie 3 Nephi 28).

•	 De	komst	van	het	Boek	van	Mormon	kondigt	het	
begin van de vergadering van Israël aan (zie 3 Nephi 
29:1–3).

Onderwijsideeën
3 Nephi 27. De Kerk van Jezus Christus draagt 
zijn naam en is op zijn evangelie gebouwd
Vraag de cursisten 3 Nephi 27:1–3 te lezen en aan-
dacht te schenken aan de vraag die de discipelen van 
Jezus stelden. Deel de klas op in koppels en vraag ze 
3 Nephi 27:4–9 te bestuderen. Vraag ze voorafgaand 
op zoek te gaan naar zoveel mogelijk redenen waarom 
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de Kerk van Jezus Christus de naam van Jezus Christus 
moet dragen. Als de cursisten voldoende tijd hebben 
gekregen om dit met hun koppelgenoot te bespreken, 
vraagt u ze of ze hun ideeën aan de rest van de klas 
willen vertellen.

Vraag de cursisten waar in de Schriften de Heer de vol-
ledige naam van zijn kerk in deze bedeling openbaart. 
Vraag	ze	Leer	en	Verbonden	115:3–4	te	lezen.	Zet	
daarna het volgende op het bord:

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen

De =

Kerk =

van	Jezus	Christus =

van	de	Heiligen =

der	Laatste	Dagen =

Vraag de cursisten het belang van elk deel van de 
naam van de kerk te bespreken.

Behandel het citaat van president Gordon B. Hinckley 
op p. 355 in het cursistenboek of op de meegeleverde 
dvd A . Leg uit dat president Hinckley dit in zijn eerste 
conferentietoespraak tot de gehele kerk heeft gezegd 
nadat hij als president van de kerk was gesteund. De 
volgende vragen kunnen daarbij nuttig zijn:

•	 Hoe	zou	u	het	citaat	van	president	Hinckley	in	een	
of twee zinnen samenvatten?

•	 Welke	boodschap	brengen	wij	over	als	we	de	vol-
ledige naam van de kerk in plaats van een bijnaam 
gebruiken?

•	 Wat	zou	u	zeggen	tegen	een	vriend	die	vraagt	of	u	
mormoon bent? Waarom?

Vraag de cursisten 3 Nephi 27:8–11 te lezen. Vestig hun 
aandacht op de herhaling van het woord evangelie.

•	 Als	iemand	u	vraagt	wat	u	bedoelt	met	‘het	evange-
lie’, wat zou u dan zeggen?

U kunt misschien de antwoorden die de cursisten op 
deze vraag geven op het bord zetten. U kunt ook het 
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volgende citaat uit Trouw aan het geloof voorlezen en 
het op het bord samenvatten:

‘Het evangelie is het heilsplan van onze hemelse 
Vader. De belangrijkste leer van het evangelie 
is de verzoening van Jezus Christus. (…) In zijn 
volheid omvat het evangelie alle leerstellingen, 
beginselen, wetten, verordeningen en verbonden 
die noodzakelijk zijn om in het celestiale konink-
rijk te worden verhoogd’ (Trouw aan het geloof: 
evangeliewijzer [2004], pp. 36–37).

Vraag de cursisten 3 Nephi 27:13–22 op te slaan. Laat 
ze de tekst lezen en de beginselen markeren die Jezus 
Christus als onderdeel van zijn evangelie opnoemt. 
Vraag de cursisten na verloop van tijd te vertellen wat 
hun bevindingen zijn. Voeg die zo nodig toe aan de 
opsomming op het bord.

Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het bord:

2 Nephi	31

LV	20:8–36

Mozes	6:53–62

Deel de klas op in drie groepen en wijs elke groep een 
van deze schriftuurblokken toe. Vraag de cursisten hun 
schriftuurblok vluchtig door te lezen op meer inzicht 
in de term evangelie. Wijs ze op de opsomming op 
het bord om ze het belang duidelijk te maken van de 
teksten die ze lezen. Vraag cursisten uit elke groep te 
vertellen wat hun bevindingen zijn.

Moedig de cursisten aan een tekstenreeks te maken 
door 3 Nephi 27:13–22 te schakelen aan de drie verwij-
zingen op het bord. In de kantlijn bij 3 Nephi 27:13–22 
kunnen ze bijvoorbeeld noteren: zie 2 Nephi 31. In de 
kantlijn aan het begin van 2 Nephi 31 noteren ze: zie LV 
20:8–36. In de kantlijn naast Leer en Verbonden 20:8–36 
noteren ze: zie Mozes 6:53–62. In de kantlijn bij Mozes 
6:53–62 maken ze de cirkel rond door te noteren: zie  
3–Nephi 27:13–22. Of ze kunnen deze teksten op een 
van de schutbladen van hun boek-van-mormon onder 
het kopje ‘Het evangelie van Jezus Christus’ noteren. 

Gebruik de volgende vragen en het bijbehorende 
schema om de cursisten de beginselen in de teksten 
die ze gelezen hebben duidelijk te maken:

Evangelie van Jezus 
Christus

Tekstverwijzing

De	verzoening	van	Jezus	
Christus

3 Nephi	27:13–14

Geloof 3 Nephi	27:19

Bekering 3 Nephi	27:16,	19–20

Doop 3 Nephi	27:16,	20

Heilige	Geest 3 Nephi	27:20

Tot	het	einde	toe	
volharden

3 Nephi	27:16–17

Opstanding 3 Nephi	27:14,	22

Oordeel 3 Nephi	27:14–16

•	 Welke	zegeningen	krijgen	we	volgens	deze	verzen	
als we het evangelie van Jezus Christus naleven?

•	 Hoe	heeft	uw	studie	van	deze	verzen	u	meer	begrip	
gegeven over wat het evangelie is?

•	 Waarom	hebben	we	hedendaagse	openbaring	nodig	
om het evangelie te begrijpen?

Maak de cursisten duidelijk dat de beginselen van 
het evangelie, die in de Schriften en in hedendaagse 
openbaring voorkomen, het bewijs zijn dat God zijn 
kinderen heel graag wil laten delen in de zegeningen 
van de verhoging.

Lees tot slot 3 Nephi 27:27    . Vraag de cursisten na 
te denken over wat zij kunnen doen om meer gevolg te 
geven aan de aansporing van de Heiland om zoals Hij 
te worden. 

3 Nephi 28. Bepaalde getrouwe dienstknechten 
van de Heer zijn opgenomen, zodat ze hun 
bediening op aarde kunnen vervolgen
Laat de cursisten 3 Nephi 28:1–10 lezen en aandacht 
schenken aan het antwoord van de twaalf Nephitische 
discipelen op de vraag van Jezus: ‘Wat verlangt gij van 
Mij nadat Ik tot de Vader ben gegaan?’
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•	 Welke	zegen	beloofde	de	Heer	aan	de	eerste	negen	
discipelen? Welke zegen schonk Hij de andere drie?

Maak de cursisten duidelijk dat de drie discipelen na 
opneming een verandering ondergingen. Maak de cur-
sisten duidelijk dat dit niet hetzelfde is als een gedaan-
teverandering of een opstanding. Voor meer informatie 
kunt u ze verwijzen naar de definities op p. 357 in het 
cursistenboek.

Vraag de cursisten of ze anderen in de Schriften kun-
nen noemen die zijn opgenomen (mogelijke antwoor-
den zijn: Henoch en zijn volk, Mozes, Elia, en Johannes 
de geliefde). Leg uit dat de Heer mensen opneemt die 
(1) langer moeten leven dan de normale levenstijd en 
(2) hun lichaam nodig hebben om een door God gege-
ven zending te vervullen.

Deel de klas op in groepjes van drie of vier. Vraag de 
cursisten, om ze inzicht te geven in de ervaringen en 
omstandigheden van de drie discipelen die in 3 Nephi 
28 staan, de verzen 6–40 te bestuderen en aan te geven 
wat ze uit deze verzen leren. Terwijl de cursisten in 
groepjes werken, loopt u van groep naar groep en luis-
tert u naar hun bevindingen. Moedig iedere cursist aan 
een bijdrage te leveren aan de groepsbespreking. Geef 
de cursisten in overweging om de bevindingen die in 
de groepsbespreking naar voren zijn gekomen in hun 
schriften te markeren. Bevindingen kunnen zijn dat de 
drie Nephieten:

 1. De dood nooit zouden smaken, maar ‘in een oog-
wenk’ van sterfelijkheid in onsterfelijkheid zouden 
worden veranderd (zie vss. 7–8).

 2. Geen pijn zouden kennen noch droefenis, behalve 
over de zonden der wereld (zie vers 9).

 3. Een zekere belofte van de verhoging kregen 
(zie vers 10).

 4. Onuitsprekelijke dingen zagen en hoorden 
(zie vss. 13–14).

 5. Beschermd zouden worden, zodat de goddelozen 
geen macht over hen hadden (zie vss. 19–22).

	6.	Zich	zouden	kunnen	vertonen	aan	wie	het	hun	ook	
goeddunkt (zie vers 30).

 7. Werden gezegend, zodat Satan geen macht over hen 
kan hebben (zie vers 39).

 8. Op aarde blijven tot de oordeelsdag (zie vers 40).

Leg uit dat de Heiland de drie Nephieten heeft gezegd 
dat ze onder de Joden en de andere volken zouden 
zijn, die hen niet zouden kennen (zie 3 Nephi 28:25–
30). Daaruit volgt dat veel van de verhalen die rond-
gaan over de drie Nephieten waarschijnlijk niet waar 
zijn. Leg ook uit dat de zinsnede, ‘gij zult de smarten 
des doods nooit ondergaan’ (vers 8) niet betekent dat 
de drie Nephieten nooit zullen sterven. Paulus predikte 
dat ‘in Adam allen sterven’ (1 Korintiërs 15:22). Dat 
geldt voor iedereen, ook voor opgenomen mensen. 
Opgenomen mensen ondergaan de dood echter heel 
snel en worden dan herrezen mensen. Hun lichaam 
zal niet voor een aanzienlijke tijd van hun geest wor-
den gescheiden, zoals de meesten van ons dat zullen 
ervaren. Deze verandering gebeurt in wat de Schriften 
‘een oogwenk’ noemen (vers 8). In die zin zullen zij ‘de 
dood nooit smaken’ (vers 7).

Vraag drie cursisten om een van de volgende schrifttek-
sten voor te lezen. Vraag de overige cursisten te luiste-
ren naar omschrijvingen van het werk en de bediening 
van de opgenomen Nephieten.

4 Nephi	1:30–37

Mormon	1:13–16

Mormon	8:6–11

•	 Wat	kunnen	we	uit	deze	teksten	afleiden	over	de	
drie discipelen?

•	 Hoe	hielp	hun	opgenomen	toestand	de	drie	discipe-
len bij hun werk?

Vraag een cursist 3 Nephi 28:9–10 voor te lezen.

•	 Waarom	wilden	deze	drie	discipelen	op	
aarde blijven?

•	 Wat	is	volgens	deze	verzen	een	van	de	gevolgen	van	
het evangelie aan anderen uitdragen?

Geef de cursisten de gelegenheid over de vreugde te 
vertellen die zij voelden toen ze met anderen over het 
evangelie spraken. Geef de cursisten ook de gelegen-
heid om over de vreugde te vertellen die zij voelden 
toen anderen met hen over het evangelie spraken.
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3 Nephi 29:1–3. De komst van het 
Boek van Mormon ging vooraf aan 
de herstelling van het priesterschap
Laat de cursisten 3 Nephi 29:1–3 en Mozes 7:60–62 
lezen.	Zet	deze	verwijzingen	eventueel	op	het	bord.	
Vraag de cursisten vast te stellen welke leringen deze 
twee schriftteksten gemeen hebben. (In beide wordt 
over de vergadering van Israël en de komst van het 
Boek van Mormon geprofeteerd. Als de cursisten de 
verwijzingen naar het Boek van Mormon niet ontdek-
ken, kunt u ze wijzen op de zinsnede ‘deze woorden’ 
in 3 Nephi 29:1 en de zin ‘waarheid zal Ik uit de aarde 
voortzenden om te getuigen van mijn Eniggeborene’ in 
Mozes 7:62.)

•	 Wanneer	zou	volgens	3 Nephi	29:1–2	de	vergadering	
van Israël beginnen? (Wanneer ‘deze woorden’ in het 
Boek van Mormon ‘volgens zijn woord (…) komen’.)

Herinner de cursisten eraan dat de hedendaagse profe-
ten benadrukt hebben dat de komst van het Boek van 
Mormon meer dan een teken is dat de vergadering is 
begonnen. Het is ook een instrument dat bij de verga-
dering wordt gebruikt.

Behandel het volgende citaat van president Ezra Taft 
Benson (1899–1994), de dertiende president van de 
kerk (staat ook op de meegeleverde dvd B ):

‘Gecombineerd met de Geest des Heren is het 
Boek van Mormon het belangrijkste hulpmid-
del dat de Heer ons gegeven heeft om de wereld 
te bekeren. Als we een oogst aan zielen willen 
hebben (…) , moeten we het instrument gebrui-
ken dat God daarvoor heeft gegeven — het Boek 
van Mormon’ (Conference Report, oktober 1984, 
pp. 6–7; of Ensign, november 1984, p. 7).

•	 Op	welke	manieren	nemen	wij	deel	aan	de	vergade-
ring van Israël, of met andere woorden, nodigen wij 
anderen uit tot Christus te komen?

•	 Op	welke	manieren	kan	het	Boek	van	Mormon	ons	
helpen om anderen uit te nodigen om tot Christus 
te komen?

Vraag een cursist 3 Nephi 29:3 te lezen, terwijl de 
andere cursisten luisteren naar wat de Heer belooft 
indachtig te zullen zijn.

Herinner de cursisten eraan dat de leden van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
ook tot het huis van Israël behoren.

•	 Welke	bewijzen	hebt	u	als	lid	van	het	huis	van	Israël	
dat de Heer de verbonden indachtig is die Hij met u 
gesloten heeft?

•	 Hoe	kan	uw	kennis	dat	de	Heer	zijn	verbonden	
indachtig is van invloed zijn op uw daden?

Laat de cursisten, als de tijd het toelaat, 3 Nephi 29:4–9 
lezen en vaststellen wat de Heer zegt tegen wie in 
de laatste dagen leven — zijn waarschuwingen en 
beloofde zegeningen.

Verwoord uw gevoelens over de waakzame zorg van 
de Heer en zijn werk om iedereen te redden en naar 
huis te brengen.
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Inleiding
Door de hele geschiedenis heen zijn mensen op zoek 
naar geluk, vrede en voorspoed. In de Schriften wordt 
gewag gemaakt van twee gemeenschappen die dat 
bereikten:	de	mensen	in	Henochs	stad	Zion	(zie	Mozes	
7) en de mensen in het Boek van Mormon die waren 
bezocht en onderricht door de herrezen Heiland (zie 
4 Nephi 1). In 4 Nephi lezen we over een volk dat bijna 
tweehonderd jaar na het bezoek van de Heiland zo 
rechtschapen was dat er ‘stellig geen gelukkiger volk 
[kon] zijn onder alle volken die door de hand Gods 
waren geschapen’ (4 Nephi 1:16). Helaas verviel die 
gemeenschap na verloop van tijd tot afvalligheid. De 
cursisten zullen er baat bij hebben als zij de keuzes die 
tot tweehonderd jaar geluk leidden vergelijken met de 
keuzes die tot ellende leidden.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Als	mensen	werkelijk	tot	het	evangelie	van	Jezus	

Christus bekeerd zijn, werken zij samen in eenheid 
en vrede (zie 4 Nephi 1:1–19).

•	 Hoogmoed	leidt	tot	verdeeldheid,	onenigheid	en	
afvalligheid (zie 4 Nephi 1:20–49).

Onderwijsideeën
4 Nephi 1:1–19. Als mensen werkelijk tot het 
evangelie van Jezus Christus bekeerd zijn, 
werken zij samen in eenheid en vrede
Schrijf ‘Het gehele volk was bekeerd’ (zie 4 Nephi 1:2) 
op het bord.

•	 Wat	houdt	het	in	om	bekeerd	te zijn?

Bespreek het volgende citaat van ouderling Dallin H. 
Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen (ook 
beschikbaar op de meegeleverde dvd A ):

Hoofdstuk 47
4 Nephi

‘Door middel van een proces van bekering kun-
nen	wij	het	eeuwige	leven	ontvangen.	Zoals	hier	
gebruikt, betekent dit woord niet alleen een over-
tuiging maar een diepgaande verandering van aard. 
(…) Uit de aanmoediging van Jezus [tot bekering] 
blijkt dat de bekering die Hij vereist van de men-
sen die het koninkrijk der hemelen binnengaan 
veel meer is dan slechts een bekering om van de 
waarheid van het evangelie te getuigen. Getuigen 
is weten en verklaren. Wij worden in het evange-
lie aangemoedigd om ons te ‘bekeren’, wat van 
ons vereist dat wij doen en worden’ (Conference 
Report, oktober 2000, pp. 41–42; of Ensign, novem-
ber 2000, pp. 32–33; cursivering in origineel).

Lees 4 Nephi 1:1–2 met de cursisten.

•	 Welke	bewijzen	staan	er	in	deze	verzen	die	aange-
ven dat het volk zich waarlijk had bekeerd? (Moge-
lijke antwoorden zijn: bekering, doop, de Heilige 
Geest ontvangen, geen woordenstrijd, en elkaar 
rechtvaardig behandelen.) 

•	 Waarom	denkt	u	dat	deze	handelingen	een	aanwij-
zing zijn dat iemand zich heeft bekeerd?

Laat de cursisten in koppels of groepjes samenwerken. 
Vraag elk koppel of groepje 4 Nephi 1:3–18 te lezen 
en de aanvullende bewijzen te noteren die erop dui-
den	dat	de	mensen	zich	hadden	bekeerd.	Ze	kunnen	
bijvoorbeeld opschrijven dat de mensen alle dingen 
gemeenschappelijk hadden, wonderen verrichtten in 
de naam van Jezus Christus, de liefde van God in hun 
hart hadden, geen ernstige zonden begingen, en ver-
enigd	waren.	Zet	de	bevindingen	van	de	cursisten	na	
een minuut of drie, vier op het bord.

•	 Wat	voor	invloed	hebben	waarlijk	bekeerde	heiligen	
volgens u op hun familie en hun omgeving?
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Moedig de cursisten aan de volgende vragen te 
overdenken:

•	 In	welk	aspect	van	uw	leven	zou	u	verandering	
willen aanbrengen om meer bekeerd tot de Heer te 
raken? 

•	 Wat	voor	invloed	zouden	deze	veranderingen	op	uw	
familie en vrienden hebben?

Leg er de nadruk op dat ware bekering vergezeld 
gaat van een toename in liefde en zorg voor anderen. 
Ware bekering leidt ertoe dat hoogmoed en twist uit 
ons leven verdwijnen, en plaats maken voor vrede en 
meer geluk.

Vraag een cursist 4 Nephi 1:17 voor te lezen.

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	om	geen	‘wat	
voor -ieten dan ook’ te hebben?

Leg uit dat de mensen na het bezoek van de Heiland 
eensgezind en in vrede leefden, omdat zij mogelijke 
etnische	of	culturele	verschillen	uitbanden.	Zij	onder-
scheidden zichzelf niet meer van elkaar met culturele 
titels zoals ‘Nephiet’ of Lamaniet’. 

Lees de citaten van president James E. Faust en ouder-
ling Richard G. Scott op pp. 362–363 in het cursisten-
boek. Deze citaten staan ook op de meegeleverde dvd 
B  C .

•	 Hoe	kunnen	we	verenigd	zijn	met	mensen	uit	
verschillende culturen? Hoe kunnen we ver-
enigd zijn met mensen die andere interesses of 
bekwaamheden hebben?

•	 Waarom	denkt	u	dat	mensen	die	tot	de	Heer	zijn	
bekeerd meer geneigd zijn tot eenheid en vrede 
onder elkaar?

•	 Op	welke	manieren	kunnen	gevoelens	van	eens-
gezindheid van invloed zijn op een gezin? Een wijk 
of gemeente?

•	 Wat	kan	volgens	u	bijdragen	tot	eensgezindheid	
onder gezinsleden en andere dierbaren?

4 Nephi 1:20–49. Hoogmoed leidt tot 
verdeeldheid, onenigheid en afvalligheid
Leg uit dat de ideale omstandigheden in deze samenle-
ving bijna tweehonderd jaar aanhielden. In de daar-
opvolgende honderd jaar veranderde de samenleving 

geleidelijk, doordat de mensen keuzes maakten die 
ertoe leidden dat zij ‘verkommerden […] van jaar tot 
jaar in ongeloof en goddeloosheid’ (4 Nephi 1:34). Laat 
de cursisten 4 Nephi 1:45–48 lezen om te zien wat de 
gevolgen van die keuzes waren: alle mensen werden 
slecht, behalve de discipelen van Jezus, de mensen 
stonden toe dat de rovers van Gadianton zich over het 
land verspreidden, en de Schriften werden voor de 
mensen	verborgen.	Zet	daarna	het	volgende	schema	
op het bord of toon het met een overheadprojector, 
maar zonder de informatie tussen haakjes.

Leg uit dat dit schema aangeeft dat de mensen door 
een lange reeks aan zondige keuzes geleidelijk aan 
afvallig werden. Lees de verzen op elke trede op het 
schema met de cursisten. Na elk stel verzen vraagt 
u de cursisten om (1) de onrechtvaardige daden en 
gedragingen van de mensen te noteren, alsmede (2) de 
evangeliebeginselen die de mensen verzaakten (voor-
beelden staan tussen haakjes in het schema hieronder).
Vraag een cursist als notulist op te treden en de inzich-
ten van de cursisten op te schrijven.

•	 Hoe	houdt	hoogmoed	verband	met	elk	van	de	
daden in het schema?

Laat een cursist Leer en Verbonden 38:24–27 voorlezen.

•	 Hoe	had	het	naleven	van	deze	beginselen	de	neer-
waartse trend een halt kunnen toeroepen?

4 Nephi 1:48–49. Goddeloosheid leidt tot 
verlies van waardevolle zegeningen 
Lees 4 Nephi 1:48–49 met de cursisten. Laat ze letten 
op wat verloren ging of wat de mensen werd ontzegd.

•	 Waarom	zou	de	verwijdering	van	de	heilige	geschrif-
ten een tragische gebeurtenis zijn?

•	 Hoe	kunnen	de	Schriften	zoal	voor	ons	‘verborgen’	
worden? (U kunt de cursisten eventueel vragen Alma 
12:10–11 te lezen, een kruisverwijzing te maken 
met 4 Nephi 1:48–49, en te bespreken hoe mensen 
heilige zegeningen kunnen kwijtraken.)

•	 Hoe	kunnen	heilige	waarheden,	zoals	de	Schriften	
en andere openbaringen, een positieve invloed heb-
ben op ons vermogen om geestelijk te groeien? 

Bespreek het volgende citaat van president Spencer W. 
Kimball (1895–1985), de twaalfde president van de kerk: 
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‘Ik heb gemerkt dat als mijn relatie met de God-
heid oppervlakkig is en het erop lijkt dat God niet 
naar mij luistert, ik ver weg ben. Als ik mijzelf in 
de Schriften verdiep, wordt de afstand kleiner en 
keert de spiritualiteit terug. Ik merk dan dat ik 
intenser houd van hen die ik met heel mijn hart, 
verstand en sterkte moet liefhebben, en omdat ik 
meer van hen houd, vind ik het gemakkelijker om 
naar hun raad te luisteren’ (What I Hope You Will 
Teach My Grandchildren [toespraak tot seminarie- 
en instituutsleerkrachten, 11 juli 1966], p. 4).

Een gevallen volk

vers 20 (Een	klein	deel	van	het	volk	kwam	in	opstand	tegen	de	kerk	of	werd	afvallig.	Enkele	verzaakte	evangeliebeginse-
len:	eensgezindheid,	toewijding	aan	de	kerk	van	de	Heer.)

verzen 
24–26

(Sommige	mensen	droegen	kostbare	kleding,	lieten	anderen	niet	delen	in	hun	goederen	en	bezit,	
raakten	in	standen	verdeeld,	bouwden	om	gewin	kerken	op.	Enkele	verzaakte	evangeliebeginselen:	
nederigheid,	naastenliefde.)

verzen 
27–29

(Sommige	mensen	loochenden	belangrijke	onderdelen	van	het	evangelie,	bedien-
den	heilige	verordeningen	aan	wie	niet	waardig	waren,	vervolgden	de	leden	van	de	
kerk,	en	verloochenden	de	Christus.	Enkele	verzaakte	evangeliebeginselen:	eerbied,	
geloof,	nederigheid,	menslievendheid.)

verzen 
30–34

(Sommige	mensen	probeerden	de	drie	Nephitische	discipelen	te	
doden,	verhardden	hun	hart,	volgden	valse	priesters	en	profeten,	en	
mishandelden	de	volgelingen	van	Jezus.	Enkele	verzaakte	evangeliebe-
ginselen:	eerbied	voor	het	leven,	naastenliefde.)

verzen 
35–39

(Er	ontstond	verdeeldheid	onder	het	volk.	De	slechtste	
mensen	verwierpen	het	evangelie	en	leerden	hun	kinde-
ren	Jezus	Christus	te	verwerpen	en	gelovigen	te	haten.	
Enkele	verzaakte	evangeliebeginselen:	eensgezindheid,	
naastenliefde,	geloof.)

verzen 
40–43

(De	goddelozen	overtroffen	de	recht-
vaardigen	in	aantal,	bleven	zich	richten	op	
wereldse	zaken,	en	riepen	geheime	eden	en	
verenigingen	in	het	leven.	Enkele	verzaakte	
evangeliebeginselen:	nederigheid,	naasten-
liefde,	eerlijkheid.)

•	 Hoe	wordt	ons	contact	met	onze	hemelse	Vader	en	
Jezus Christus beïnvloed als we ons in de Schriften 
verdiepen? 

Vergelijk de mensen die zich waarlijk bekeerd had-
den, aan het begin van 4 Nephi, met de mensen 
die goddeloos waren geworden, aan het eind van 
4 Nephi. Geef uw getuigenis van de gevolgen van 
moedwillige ongehoorzaamheid en de gevolgen van 
voortdurende bekering.
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Inleiding
Hoewel de eerste zes hoofdstukken van Mormon 
tragische beelden schetsen over het conflict tussen de 
Lamanieten en Nephieten en de grote goddeloosheid 
onder het volk, bevatten ze ook een boodschap van 
hoop. De cursisten bestuderen, overdenken en bespre-
ken het leven en de leringen van Mormon en kunnen 
zo tot getrouwheid geïnspireerd worden, zelfs nu de 
wereld slechter wordt. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Het	is	mogelijk	om	ondanks	grote	goddeloosheid	

rechtschapen te zijn (zie Mormon 1–2).

•	 Het	Boek	van	Mormon	getuigt	van	Christus	(zie	Mor-
mon 3:17–22; 5:12–14).

•	 ‘De	oordelen	Gods	zullen	over	de	goddelozen	
komen’ (zie Mormon 4; 6).

Onderwijsideeën
Mormon 1:1. Het woord Mormon
Herinner de cursisten eraan dat de Heiland zijn 
Ne phitische discipelen vertelde dat zijn kerk zijn naam 
moest dragen (zie 3 Nephi 27:1–12; zie ook hoofd-
stuk 46 in dit boek). Veel mensen bezigen echter 
de frase ‘mormoonse kerk’ in plaats van de officiële 
naam van de kerk en noemen de heiligen der laatste 
dagen mormonen.

•	 Wat	is	er,	hoewel	we	de	voorkeur	geven	aan	de	
officiële naam van de kerk, positief aan het woord 
mormoon? 

Vraag de cursisten tijdens de bespreking p. 366 in het 
cursistenboek op te slaan. Vraag een cursist het citaat 
van de profeet Joseph Smith voor te lezen, en vraag 
een paar andere cursisten om de beurt een alinea 
uit het citaat van president Gordon B. Hinckley voor 
te lezen.

•	 Hoe	zijn	die	citaten	op	ons	als	lid	van	De	Kerk	van	
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
van toepassing?

Hoofdstuk 48
Mormon 1–6

Mormon 1–2. Het is mogelijk om ondanks 
grote goddeloosheid rechtschapen te zijn
Indien u over een recent dagblad beschikt, laat u die 
zien. Wijs op koppen die goddeloosheid aanduiden, 
maar vestig de aandacht van de cursisten niet op zaken 
die zouden kunnen afdoen aan de invloed van de 
Geest. Bespreek kort de uitdagingen waar jongvolwas-
senen voor staan.

Zet	de	volgende	tekstverwijzingen	op	het bord:

Mormon	1:13–14,	18–19

Mormon	2:8

Mormon	2:13–15

Vraag iedere cursist op basis van deze schriftteksten 
een krantenkop te maken. Laat de cursisten na verloop 
van tijd hun krantenkoppen uitleggen.

Leg uit dat er te midden van deze goddeloosheid een 
jongeman was, Mormon genaamd, die rein en sterk 
bleef. Vraag de cursisten Mormon 1:1–2, 15; 2:1–2 
te lezen.

•	 Welke	goede	eigenschappen	had	Mormon?	Hoe	
denkt u dat deze eigenschappen hem geholpen heb-
ben om getrouw aan God te blijven?

•	 Wat	betekent	het	voor	u	om	‘de	goedheid	van	Jezus’	
te smaken en te kennen? (Mormon 1:15).

Lees het volgende citaat van president Gordon B. 
 Hinckley (1910–2008), de vijftiende president van de 
kerk voor:

‘Leid uw leven volgens de beginselen van het 
evangelie. U leeft in een tijd waarin er zoveel vuil-
heid is. Daar moet u zich niet toe verlagen. U moet 
er bovenuit stijgen. U moet de kracht hebben om 
de rug te rechten en er nee tegen te zeggen. Als u 
dat doet, beloof ik u dat wie u eigenlijk voor hun 
manier van leven hadden willen winnen, zul-
len wensen dat zij er ook boven hadden gestaan’ 
(Teach ings of Gordon B. Hinckley [1997], p. 716).
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•	 Wat	heeft	u	geholpen	om	ondanks	goddeloosheid	
rechtschapen te blijven?

•	 Wat	kunnen	wij	leren	en	toepassen	uit	het	voorbeeld	
van Mormon?

Mormon 2:10–14. ‘Hun droefheid 
was niet tot bekering’
Laat een cursist Mormon 2:10–14 voorlezen.

•	 Hoe	verschilt	de	droefheid	waarop	Mormon	hoopte	
van de droefheid die hij gadesloeg?

Maak de cursisten duidelijk dat de mensen niet 
bedroefd waren omdat ze berouw hadden over wat 
ze gedaan hadden; zij waren bedroefd omdat ze 
niet blij waren met de gevolgen van hun zonden. U 
kunt verwijzen naar de citaten van ouderling Neal A. 
 Maxwell en president Ezra Taft Benson op p. 367 in 
het cursistenboek.

Mormon 2:14–15. ‘De dag van 
genade [was] voorbij’
Vertel de volgende hedendaagse gelijkenis: Een jon-
geman die op het land werkte, bezeerde zijn been. Hij 
hinkte naar huis, verzorgde de wond en ging op bed 
liggen	rusten.	Zijn	vader	raadde	hem	aan	ermee	naar	
de dokter te gaan. De jongeman vond echter dat de 
wond vanzelf zou helen. In de daaropvolgende dagen 
verslechterde zijn toestand en werd de pijn erger, maar 
toch weigerde hij medische hulp in te roepen. Laat in 
de middag begon hij zich echt heel ziek te voelen. Hij 
zag dat zijn been helemaal verkleurd was. Die avond 
kreeg hij hoge koorts en begon te ijlen. Hij stierf vroeg 
in de ochtend.

Vraag de cursisten de gelijkenis in verband te brengen 
met Mormon 2:14–15. Overweeg de volgende discus-
sievragen te stellen:

•	 Wie	stelt	de	jongeman	voor?	(De	Nephieten.)

•	 Voor	wie	staat	de	vader? (Mormon.)

•	 Voor	wie	staat	de	dokter?	(De Heer.)

•	 Wanneer	was	het	te	laat	voor	de	jongeman?	(Waar-
schijnlijk toen hij hoge koorts kreeg en begon te 
ijlen.) Hoe houdt dit verband met de Nephieten?

•	 Mormon	verklaarde	dat	‘de	dag	van	genade	voor	[de	
Nephieten] voorbij was’ (Mormon 2:15). Wat was 

volgens vers 14 de reden dat zij in deze staat ver-
zeild waren geraakt?

Verwijs de cursisten naar het citaat van president 
Spencer W. Kimball op p. 368 in het cursistenboek. 
Maak de cursisten duidelijk dat de Heer barmhartig is 
en verlangt dat we ons bekeren, maar dat we dat wel 
met een gebroken hart en een verslagen geest doen. 
De Nephieten wilden zich niet bekeren en konden dus 
geen vergiffenis ontvangen. Getuig dat we de zegen 
van vergiffenis kunnen krijgen als we ons voor de Heer 
vernederen.

Mormon 3:17–22; 5:12–14. Het Boek 
van Mormon getuigt van Christus
Vraag de cursisten in koppels te werken en Mormon 
3:17–22 te lezen en te bespreken. Als ze voldoende 
tijd hebben gehad, stelt u de volgende vragen en 
laat u de cursisten antwoorden op basis van hun 
koppelbespreking:

•	 Tot	wie	spreekt	Mormon	in	deze verzen?

•	 In	vers 21	uit	Mormon	de	hoop	dat	de	toekomstige	
lezers ‘het evangelie van Jezus Christus zul[len] gelo-
ven’. Wat is het verband tussen het evangelie, het 
Boek van Mormon, en Jezus Christus?

Vraag de cursisten Mormon 3:20–22 door te nemen en 
ook Mormon 5:12–14 te lezen.

•	 Waarom	hebben	Mormon	en	andere	profeten	
geschreven?

•	 Hoe	heeft	het	Boek	van	Mormon	u	geholpen	om	
‘het evangelie van Jezus Christus [te] geloven’?

•	 Hoe	heeft	het	Boek	van	Mormon	uw	getuigenis	van	
Jezus Christus versterkt?

•	 Hoe	heeft	u	het	Boek	van	Mormon	andere	mensen	
tot zegen zien zijn?

Mormon 4; 6. ‘De oordelen Gods 
zullen over de goddelozen komen’
Laat de cursisten Mormon 4:5, 10–12 lezen.

•	 Wat	kunnen	we	uit	deze	verzen leren?

Zeg	de	cursisten	dat	ze	nu	de	gevolgen	van	de	laatste	
veldslag van de Nephieten gaan lezen — een voor-
beeld van hoe de oordelen Gods over de goddelozen 
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komen. Laat de cursisten om de beurt een vers lezen 
in Mormon 6:11–15 en bijhouden hoeveel Nephieten 
er in deze veldslag zijn gesneuveld. (Er sneuvelden 
ongeveer 230 duizend Nephitische soldaten. Leg uit dat 
er nog veel meer mensen omkwamen — de Lamani-
tische krijgers worden in deze verzen niet meegeteld, 
noch wordt er gewag gemaakt van de vrouwen en 
kinderen aan beide zijden die als gevolg van de strijd 
omkwamen.)

Vraag een cursist Mormon 6:16–22 voor te lezen. Of 
lees deze verzen zelf voor en vraag de cursisten mee 
te lezen.

Vraag de cursisten te overwegen wat de val van de 
hele Nephitische natie teweeg heeft gebracht. Vraag 
ze daarna Moroni 8:27 en Leer en Verbonden 38:39 
te lezen.

•	 Wat	kunnen	we	uit	de	ondergang	van	de	
Nephieten leren?

Tot slot van dit onderdeel kunt u ‘O gij schonen’ laten 
zien, presentatie 19 op Dvd-presentaties over het Boek 
van Mormon (bestelnummer 54011 120).

Mormon 5:22–24. Wij zijn in Gods handen
Laat de cursisten het citaat van ouderling W. Craig 
Zwick	op	pp. 370–371	in	het	cursistenboek	opslaan	
(ook beschikbaar op de meegeleverde dvd A ). Leg uit 

dat	ouderling	Zwick	voorafgaand	aan	deze	verklaring	
de volgende woorden uit Mormon 5:23 citeerde: ‘Weet 
gij niet dat gij in Gods handen zijt? Weet gij niet dat Hij 
alle macht bezit?’

Vraag de cursisten naar hun handpalmen te kijken 
terwijl	u	het	citaat	van	ouderling	Zwick	voorleest	(of	
terwijl een cursist dat doet).

Vraag de cursisten vervolgens de vier sleutels op te 
noemen	die	we	volgens	ouderling	Zwick	nodig	hebben	
om ‘onze hand in [Gods hand] te leggen’ en te ‘voelen 
hoe Hij ons opheft tot hoogten die onbereikbaar zijn 
voor	ons	alleen.’	Zet	de	vier	sleutels	op	het bord:

Leren

Luisteren

De	Geest zoeken

Altijd bidden

Vraag de cursisten deze vier sleutels op te schrijven. 
Moedig hen aan om hun leven vóór de volgende les op 
die vier gebieden onder de loep te nemen. 

Rond de les af door uw hoop te verwoorden dat de 
de cursisten Mormons voorbeeld volgen — dat zij zich 
onderwerpen aan de hand van God en ernaar streven 
zijn wil te doen.
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Inleiding
Mormon richtte zijn laatste boodschap aan de nakome-
lingen van Lehi in de laatste dagen (zie Mormon 7:1). 
Ook Moroni richtte zich tot de mensen in de laatste 
dagen,	met	deze	woorden:	‘Ziet,	ik	spreek	tot	u,	alsof	
gij aanwezig waart, hoewel gij het niet zijt. Maar zie, 
Jezus Christus heeft u aan mij getoond en ik ken uw 
werken’ (Mormon 8:35). Hij verklaarde dat het Boek 
van Mormon op wonderbaarlijke wijze tevoorschijn 
zou komen in een tijd van goddeloosheid, wanneer 
velen in de wereld zouden zeggen dat ‘wonderen zijn 
weggedaan’ (Mormon 8:26). Door de leringen van 
Mormon en Moroni te bespreken, kunt u de cursisten 
duidelijk maken dat het Boek van Mormon voor hen is 
geschreven. Het geloof van de cursisten zal toenemen 
doordat zij naderen tot de ‘God van wonderen’ van wie 
Mormon en Moroni getuigen (zie Mormon 9:10–15).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	Heer	biedt	heil	aan	allen	die	in	Hem	geloven	en	

zijn evangelie aanvaarden (zie Mormon 7).

•	 Het	Boek	van	Mormon	is	voor	onze	tijd	geschreven	
(zie Mormon 8:26–41).

•	 Wonderen,	tekenen	en	openbaringen	worden	op	de	
getrouwen uitgestort (zie Mormon 9:7–27).

•	 God	is	alwetend	en	onveranderlijk	(zie Mormon	
9:9–11, 19).

Onderwijsideeën
Mormon 7. De Heer biedt heil aan allen die in 
Hem geloven en zijn evangelie aanvaarden
Vraag de cursisten zich voor te stellen dat ze stervend 
zijn en dat ze de kans hebben om een laatste bood-
schap op te schrijven. Geef ze allemaal een blaadje en 
laat ze opschrijven wat ze zouden willen zeggen. Na 
een paar minuten geeft u hun de kans om elkaar te 
vertellen wat ze hebben opgeschreven.

Leg uit dat in Mormon 7 de laatste boodschap staat 
die Mormon op de platen schreef. (Misschien moet u 
uitleggen dat Moroni Mormon 8–9 heeft geschreven. 
In Moroni 7–9 staan nog meer van Mormons leringen, 
maar die zijn door Moroni, niet Mormon, op de gouden 
platen geschreven.)

Hoofdstuk 49
Mormon 7–9

Laat de cursisten Mormon 7 lezen en vaststellen welke 
belangrijke leringen Mormon daar heeft vastgelegd.

Als de cursisten klaar zijn, maakt u hun duidelijk dat 
Mormons boodschap voor hen relevant is door som-
mige of alle van de volgende vragen te stellen:

•	 Welke	van	Mormons	leringen	zijn	voor	u	in	het	bij-
zonder betekenisvol of indringend?

•	 Hoe	kan	‘tot	de	kennis	van	[onze]	vaderen’	komen	
(vs. 5) van invloed zijn op ons verlangen om ons te 
bekeren en het evangelie na te leven? 

•	 Hoe	kan	weten	dat	we	zullen	opstaan	‘om	voor	
[Christus] rechterstoel te staan’ (vs. 6) van invloed 
zijn op ons verlangen om ons te bekeren en het 
evangelie na te leven? 

•	 Mormon	zegt	dat	we	het	evangelie	van	Christus	
moeten aangrijpen (zie vers 8). Wat betekent dat 
voor u?

Mormon 7:8–9. De Bijbel en het Boek van 
Mormon getuigen van Jezus Christus
Het Boek van Mormon en de Bijbel steunen elkaar 
en hebben een gezamenlijk doel: ons geloof in 
Jezus Christus sterken. Vraag een cursist het citaat 
van president Brigham Young op pp. 373–374 in het 
cursistenboek voor te lezen. Vraag daarna een andere 
cursist Mormon 7:8–9 voor te lezen. Leg uit dat de 
woorden ‘deze kroniek’ in vers 8 betrekking hebben 
op het Boek van Mormon, en dat de zin ‘de kroniek 
die van de Joden tot de andere volken (…) zal komen’ 
betrekking heeft op de Bijbel. In vers 9 slaat het woord 
deze op het Boek van Mormon, en het woord die op 
de Bijbel.

•	 Hoe	sterkt	het	Boek	van	Mormon	uw	geloof	in	de	
leringen van de Bijbel? Hoe sterkt de Bijbel uw 
geloof in de leringen van het Boek van Mormon?

•	 Waarom	bent	u	dankbaar	dat	u	beide	
kronieken hebt?

Mormon 8:12–25. Het Boek van Mormon 
aanvaarden brengt zegeningen
Vraag een cursist Mormon 8:12, 17 voor te lezen. 
Daarna vraagt u de cursisten de inleiding van het Boek 
van Mormon op te slaan en in de zesde alinea het 
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getuigenis van de profeet Joseph Smith over het Boek 
van Mormon te lezen. 

•	 Hoe	beoordeelde	Joseph	Smith	het	Boek	van	Mor-
mon, hoewel Moroni zich zorgen maakte over moge-
lijke ‘onvolmaaktheden’ en ‘fouten’ in het boek?

•	 Welke	belofte	deed	de	profeet	Joseph	Smith	aan	
wie het Boek van Mormon aanvaarden en de erin 
vervatte beginselen naleven?

•	 Wat	zei	Moroni	dat	de	mensen	die	de	kroniek	niet	
verwerpen, zullen krijgen? 

Lees Mormon 8:14 met de cursisten. Vestig de aan-
dacht op Moroni’s verklaring dat de kroniek ‘van grote 
waarde’ is.

Vraag de cursisten Mormon 8:15, 21–25 te lezen en te 
kijken naar redenen waarom het Boek van Mormon 
van grote waarde is. Vraag de cursisten als ze klaar zijn 
te vertellen wat hun bevindingen zijn. Hun antwoorden 
kunnen onder andere bestaan uit:

 1. Het is voor ‘het welzijn van het oude en lang ver-
strooide verbondsvolk des Heren’ (vs. 15).

 2. Het toont aan dat de Heer zijn verbonden met het 
huis van Israël indachtig is (vs. 21).

 3. Het toont aan dat ‘de eeuwige doeleinden des Heren 
zullen voortgaan totdat al zijn beloften zijn vervuld’ 
(vs. 22).

 4. Het laat zien dat de Heer de beloften nakomt die 
Hij aan de schrijvers van het boek heeft gedaan, 
die baden voor het welzijn van hun broeders 
(vss. 23–25).

Maak de cursisten duidelijk dat een gebedsvolle studie 
van het Boek van Mormon hun getuigenis zal doen 
groeien dat het boek ‘van grote waarde’ is en ze zal 
helpen om de hand te leggen op de zegeningen die 
Moroni en Joseph Smith beloofden.

Mormon 8:26–41. Het Boek van Mormon 
is voor onze tijd geschreven
Vraag de cursisten in algemene termen de heersende 
goddeloosheid te omschrijven. U kunt ze in overwe-
ging geven de tien geboden of de normen in Voor 
de kracht van de jeugd te vergelijken met de huidige 
toestand in de wereld. Na enkele antwoorden van de 

cursisten vraagt u hun Mormon 8:26–30 voor te lezen, 
waarbij ze om de beurt een vers lezen. Na elk voorge-
lezen vers bespreekt u met de klas hoe de omstandig-
heden in dat vers nu te zien zijn. 

Lees Mormon 8:31. Stel voor dat de cursisten de pro-
fetie markeren dat het Boek van Mormon ‘zal komen 
ten dage dat er grote verontreinigingen […] zijn.’ Vraag 
ze aan te geven welke verontreinigingen er in dit vers 
worden genoemd. Behandel het citaat van ouderling 
Joe J.	Christensen	van	de	Zeventig	op	p. 376	in	het	
cursistenboek.

•	 Welke	soorten	geestelijke	verontreinigingen	bestaan	
er, behalve de fysieke verontreiniging, nog meer in 
deze	tijd?	(Zie	p. 376	in	het	cursistenboek.)

Behandel in verband met Mormon 8:35 het citaat van 
president Ezra Taft Benson op p. 376 in het cursisten-
boek. Dit citaat staat ook op de meegeleverde dvd A .

•	 Hoe	wisten	de	schrijvers	in	het	Boek	van	Mor-
mon volgens president Benson welke verhalen, 
leringen en gebeurtenissen ons het meest van nut 
zouden zijn?

•	 Hoe	kan	deze	kennis	van	invloed	zijn	op	de	manier	
waarop u het Boek van Mormon bestudeert?

Mormon 9:7–27. Wonderen, 
tekenen en openbaringen worden 
op de getrouwen uitgestort
Overweeg enkele ervaringen te vertellen die illustreren 
dat de Heer een God van wonderen is. Vraag de cursis-
ten of zij wellicht getuige zijn geweest van een wonder 
en of ze dat willen vertellen. Om de cursisten duidelijk 
te maken dat we in een God van wonderen geloven, 
kunt u de citaten van ouderling Dallin H. Oaks en 
ouderling Bruce R. McConkie op p. 377 in het cursis-
tenboek bespreken.

Schrijf Mormon 9:7–8, 19–21, 24–25 op het bord:

Vraag de cursisten deze verzen te lezen en te overwe-
gen wat ze zeggen over wonderen. Geef ze de kans 
om hun gedachten te uiten.

•	 Waarom	behoren	we	openbaringen,	tekenen	en	
wonderen in de kerk te verwachten?

•	 Wat	is	het	dat	wonderen	in	de	weg staat?
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Moedig de cursisten aan in hun dagboek over de 
wonderen te schrijven die ze hebben gezien. Geef ze 
in overweging deze aantekeningen periodiek door 
te lezen.

Mormon 9:9–11, 19. God is 
alwetend en onveranderlijk
Laat de cursisten Mormon 9:9–10 en 2 Nephi 
9:20 lezen.

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	te	weten	dat	God	alwe-
tend en onveranderlijk is?

Leg aan de cursisten uit dat we, om ‘geloof in God 
tot leven en eeuwig heil te oefenen’, ‘een correct 
begrip van zijn karakter, volmaaktheid en eigenschap-
pen moeten hebben’ (Lectures on Faith [1985], p. 38; 
cursivering toegevoegd). Vestig de aandacht van de 
cursisten op de waarschuwing van Moroni dat som-
mige mensen zich ‘een god heb[ben] voorgesteld die 
verandert’ (Mormon 9:10).

•	 Hoe	helpt	het	u	dat	u	weet	dat	God	
onveranderlijk is?

Bespreek het citaat van ouderling Neal A. Maxwell op 
p. 378 in het cursistenboek.

•	 Waarom	is	het	volgens	ouderling	Neal	A.	Maxwell	
belangrijk te weten dat God alwetend is?

•	 Hoe	kunnen	we	ons	geloof	in	Gods	onveranderlijke	
en volmaakte natuur versterken?

Zet	de	volgende	schriftuurplaatsen	op	het bord:

Mormon	9:9–11

1 Nephi	10:18–19

2 Nephi	27:23

Mormon	9:19

Moroni	10:19

LV	20:10–12

Vraag de cursisten een of meer van deze teksten na te 
lezen op beginselen over het onveranderlijke karakter 
van God. U kunt ze eventueel aanmoedigen een tek-
stenreeks van deze verzen te maken (zie p. 379 in het 
cursistenboek voor informatie over tekstenreeksen).

•	 Hoe	vergroten	deze	teksten	uw	vertrouwen	in	uw	
hemelse Vader?

Leg uit dat onze hemelse Vader niet alleen alwetend en 
onveranderlijk is, maar dat het Hem ook groot genoe-
gen schenkt om ons te zegenen en onze getrouwheid 
te belonen.

•	 Wat	betekent	het	voor	ons	dat	God	onveranderlijk	
is en in tijden van weleer visioenen, zegeningen en 
openbaringen aan zijn kinderen schonk?

Geef uw getuigenis over het vertrouwen dat iemand 
krijgt als hij of zij beseft dat Gods karakter onverander-
lijk is. Moedig de cursisten aan hun getuigenis over het 
karakter van God aan familie en vrienden te geven, die 
nog geen correct begrip van Gods karakter hebben.
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Inleiding
Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd dat de ervaring die de 
broeder van Jared met de Heiland had ‘een van de 
belangrijkste momenten uit de opgetekende geschie-
denis is, en zeker een van de belangrijkste momenten 
uit	de	opgetekende	geloofsgeschiedenis.	Zij	vestigt	de	
broeder van Jared immer als een van de grootste profe-
ten Gods’ (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], p. 17). Deze 
hoofdstukken gaan in op de zegeningen die de vroege 
Jareditische kolonie ontving ten gevolge van het geloof 
en de gebeden van de broeder van Jared. De cursisten 
zullen door Ether 1–5 te bestuderen en te bespreken 
hun eigen gebeden kunnen evalueren en uit kunnen 
zien naar de zegeningen die ze krijgen door geloof in 
de Heer te oefenen. Dit schriftuurblok biedt aan het 
eind inzicht in de komst van het Boek van Mormon en 
de getuigen die werden gekozen om ervan te getuigen. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	gebeden	van	de	getrouwen	kunnen	goddelijke	

leiding en redding brengen (zie Ether 1:34–43; 
2:5–25).

•	 De	Heer	verwacht	van	ons	dat	we	al	het	mogelijke	
doen om onze problemen op te lossen (zie Ether 
2:16–25; 3:1–5).

•	 Groot	geloof	kan	ons	in	de	tegenwoordigheid	van	
de Heer brengen (zie Ether 3–4).

•	 De	Heer	benoemde	drie	getuigen	om	te	getuigen	
van het Boek van Mormon (zie Ether 5).

Onderwijsideeën
Ether 1:34–43; 2:5–25. De gebeden 
van de getrouwen kunnen goddelijke 
leiding en redding brengen
Zet	het	volgende	vóór	de	les	op	het bord:

Waarom	verhoorde	de	Heer	de	gebeden	van	de	broeder	
van Jared?

Hoofdstuk 50
Ether 1–5

Wat	houdt	het	in	om	‘door	de	Heer	hoogst	begunstigd’	
te zijn?

In	antwoord	op	de	verzoeken	van	Jared,	riep	de	broe-
der	van	Jared	de	Heer	aan.	Hoe	verschillen	de	Heer	
aanroepen	en	een	gebed	uitspreken	van elkaar?

Geef de cursisten de gelegenheid te vertellen wan-
neer zij voor problemen stonden en hulp ontvingen na 
oprecht gebeden te hebben. Dank ze voor hun inbreng 
en leg uit dat ze vandaag een soortgelijk verhaal uit het 
leven van de broeder van Jared zullen bestuderen.

Vraag een cursist Ether 1:33 voor te lezen. Vraag een 
cursist daarna kort weer te geven wat er bij de toren 
van Babel is gebeurd.

•	 Als	u	erbij	was	geweest,	wat	was	dan	uw	grootste	
zorg geweest over de verstrooiing van de mensen en 
de verwarring van de taal?

Schrijf Ether 1:34–43 op het bord. Laat de cursisten 
deze verzen lezen en naar antwoorden zoeken op de 
drie vragen op het bord. Als ze klaar zijn, vraagt u hen 
naar hun antwoorden.

Om de cursisten deze beginselen te laten toepassen, 
vraagt u hun de tweede ‘voorgestelde oefening’ op 
p. 388 in het cursistenboek te maken. Overweeg de 
volgende vragen als onderdeel van de opdracht te 
stellen:

•	 Hoe	kunnen	we	onze	gebeden	verbeteren?

•	 Hoe	is	onze	gehoorzaamheid	van	invloed	op	onze	
gebeden? Hoe zou ongehoorzaamheid onze gebe-
den beïnvloeden?

Vraag een cursist Ether 2:14 en de eerste zin van 
vers 15 voor te lezen.

•	 Welk	kwaad	had	de	broeder	van	Jared bedreven?

•	 Wat	kunnen	we	uit	deze	verzen leren?

•	 Waarom	wil	God	dat	we	vaak	tot	Hem bidden?

Schrijf kastijden op het bord. Lees Leer en Verbonden 
95:1 voor en vraag de cursisten te letten op rede-
nen waarom de Heer ons kastijdt. Maak de cursisten 
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duidelijk dat God ons kastijdt omdat Hij van ons 
houdt. U kunt de cursisten ook vragen de citaten van 
de ouderlingen Jeffrey R. Holland en Neal A. Maxwell, 
van het Quorum der Twaalf Apostelen te lezen, die 
op pp. 384–385 in het cursistenboek staan. Geef uw 
getuigenis van de kracht van gebed en de zegeningen 
die we door gebed kunnen ontvangen.

Ether 2:16–25; 3:1–5. De Heer verwacht 
van ons dat we al het mogelijke doen 
om onze problemen op te lossen
Vraag de cursisten Ether 2:18–19 te lezen. Vraag ze te 
zoeken naar drie problemen die de broeder van Jared 
voor de Heer bracht.

•	 Wat	waren	de	drie	problemen?	(De	boten	hadden	
geen licht, de mensen zouden niet weten waar ze de 
boten naartoe moesten sturen, en de mensen zou-
den in de boten geen lucht meer kunnen krijgen.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader gebeden op verschil-
lende manieren beantwoordt. Vraag vervolgens een 
cursist Ether 2:20 voor te lezen.

•	 Hoe	beantwoordde	de	Heer	de	vraag	over	het	
gebrek aan lucht in de boten?

Vraag een andere cursist Ether 2:22–25 voor te lezen.

•	 Wat	kwam	de	broeder	van	Jared	te	weten	over	de	
besturing van de boten? (De mensen hoefden zich 
geen zorgen te maken over de besturing van de 
boten. De Heer zou hen over de zee brengen door 
wind	en	‘watervloeden’	te	sturen.	Zie	ook	Ether	
6:4–8.)

•	 Wat	zei	de	Heer	over	licht	hebben	in	de boten?

•	 Wat	kunnen	we	leren	uit	het	verzoek	van	de	Heer	
aan de broeder van Jared om met een oplossing 
voor het probleem te komen? (Antwoorden kunnen 
zijn dat de Heer van ons verwacht dat we onze keu-
zevrijheid, onze intelligentie en ons geloof gebrui-
ken; dat Hij ons enige verantwoordelijkheid geeft; 
en dat Hij soms wil dat we ons eigen plan trekken 
en ons zo toestaat te groeien.) 

Vraag een cursist Ether 3:1–5 voor te lezen.

•	 Wat	deed	de	broeder	van	Jared	om	licht	in	de	boten	
te brengen?

De cursisten kunnen op basis van hun bespreking 
met de volgende antwoorden komen: de broeder van 
Jared bestudeerde het probleem. Hij vond een oplos-
sing. Hij zorgde voor stenen, maar kon de stenen niet 
laten schijnen — daarvoor had Hij de hulp van de 
Heer nodig. Toen ging hij terug naar de Heer voor 
een bevestiging van zijn plan.

Vraag de cursisten het citaat van president Harold B. 
Lee op p. 384 in het cursistenboek te lezen.

•	 Hoe	kunt	u	deze	raad	toepassen?

Ether 3–4. Groot geloof kan ons in de 
tegenwoordigheid van de Heer brengen
Lees Ether 3:6–14 klassikaal, waarbij de cursisten om 
de beurt een of twee verzen voorlezen.

•	 Het	geloof	van	de	broeder	van	Jared	bracht	hem	in	
de tegenwoordigheid van de Heer. Welk soortgelijk 
voorrecht wordt ons in Ether 4:7 beloofd?

Zet	het	volgende	schema	op	het bord:

Wat	deed	de	broeder	van	
Jared?

Wat	moeten	wij	doen?

Laat de ene helft van de klas Ether 3:4–26 lezen en op 
zoek gaan naar wat de broeder van Jared deed waar-
door hij de Heiland zag. Vraag ze ook om zijn hande-
lingen in Ether 1–2 te overwegen. Laat de andere helft 
van de klas Ether 4:4–19 lezen en op zoek gaan naar 
wat Moroni ons aanraadde te doen om de ‘sluier van 
ongeloof’ (vs. 15) doormidden te scheuren. De zin-
snede ‘sluier van ongeloof’ geeft aan hoe ongeloof ons 
van God kan scheiden.

Vraag de cursisten na verloop van tijd wat ze te weten 
zijn	gekomen.	Zet	hun	antwoorden	op	het bord.

•	 Welke	overeenkomsten	zijn	er	tussen	de	twee lijsten?

Laat een cursist Alma 19:6 voorlezen.

•	 Hoe	werd	de	‘sluier	van	ongeloof’	van	Lamoni’s	
geest afgeworpen? (Voeg de antwoorden van de 
cursisten toe aan de rechterkant van het bord.) 
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Vraag een cursist Leer en Verbonden 67:10 voor 
te lezen.

•	 Welke	aanvullende	raad	heeft	de	Heer	gegeven	
waarmee we de sluier van ongeloof kunnen afwer-
pen? (Voeg de antwoorden van de cursisten toe aan 
de rechterkant van het bord.) 

Vraag de cursisten te overwegen hoe de raadgevingen 
op het bord hun kunnen helpen dichter bij de Heer te 
komen. U kunt ze aanmoedigen om hun ideeën hier-
omtrent op te schrijven.

Geef uw getuigenis over hoe het plan dat de Heer 
met ons voor heeft van lieverlee duidelijk wordt naar-
mate we meer geloof in Hem oefenen. De Heer heeft 
beloofd dat als we rechtschapen zijn, geloof in Hem 
oefenen, en onze verbonden nakomen, de dag zal 
komen dat we Hem zullen zien en in zijn tegenwoor-
digheid zullen leven.

Laat de cursisten Ether 3:6–15 bestuderen, individueel 
of als koppels. Vraag ze de evangeliewaarheden op te 
schrijven die de broeder van Jared leerde of bevestigd 
kreeg tijdens zijn ervaring in de tegenwoordigheid van 
de	Heer.	Ze	kunnen	die	waarheden	eventueel	in	hun	
Schriften markeren. Vraag de cursisten na verloop van 
tijd te vertellen wat hun bevindingen zijn. U kunt hun 
antwoorden eventueel op het bord zetten.

Hun antwoorden kunnen onder andere bestaan uit:

De	Heer	zou	vlees	en	bloed	op	Zich	nemen	(vs. 6).

De	Heer	verlost	ons	van	de	val	(vs. 13).

Jezus	Christus	was	vanaf	de	grondlegging	der	wereld	
voorbereid	(vs. 14).

Het	eeuwige	leven	komt	vanwege	de	Heiland	(vs. 14).

Jezus	is	de	Vader	en	de	Zoon	(vs. 14).

De	getrouwen	worden	de	zoons	en	dochters	van	
Christus	(vs. 14).

Niemand	had	ooit	de	Heer	gezien	zoals	de	broeder	van	
Jared	Hem	zag	(vs. 15).

God	schiep	de	mens	naar	zijn	beeld	(vs. 15).

Als cursisten vragen over vers 14 hebben, kunt u hen 
doorverwijzen naar de toelichting bij Mosiah 15:1–7 op 
p. 157 in het cursistenboek. Als cursisten vragen heb-
ben over vers 15, kunt u hen doorverwijzen naar het 
citaat van ouderling Jeffrey R. Holland op pp. 385–386 
in het cursistenboek.

•	 Hoe	kan	het	verslag	over	de	broeder	van	Jared	ons	
getuigenis versterken?

Ether 5. De Heer benoemde drie getuigen 
om te getuigen van het Boek van Mormon
Vraag de cursisten Ether 5:2–4, Leer en Verbonden 
5:11–15 en Leer en Verbonden 17:1–6 te lezen en kruis-
verwijzingen te maken van deze teksten.

•	 Hoe	heetten	de	drie	getuigen	van	het	Boek	
van Mormon?

Vraag de cursisten de inleiding in het Boek van Mor-
mon op te slaan. Laat een cursist het getuigenis van 
drie getuigen voorlezen.

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph 
Smith voor, die hij deed aan zijn vader en moeder kort 
na zijn ervaring met de drie getuigen: 

‘Vader! Moeder! (…) U weet niet hoe blij ik ben. 
De Heer heeft ervoor gezorgd dat drie andere 
mensen dan ikzelf de platen hebben gezien, en 
zij hebben een engel gezien, en zullen moeten 
getuigen van de waarheid van wat ik heb gezegd, 
want zij weten nu zelf dat ik er niet op uit ben om 
de mensen te misleiden. En ik heb het gevoel dat 
ik van een verschrikkelijke last ben bevrijd die ik 
bijna niet kon verdragen. Maar nu zullen zij een 
deel ervan moeten dragen, en het verheugt mijn 
ziel dat ik niet meer helemaal alleen in de wereld 
ben’ (geciteerd in Leringen van kerkpresident: 
Joseph Smith [2007], p. 127).

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	profeet	zo	blij	was	na	zijn	
ervaring met de drie getuigen?

Vraag de cursisten Ether 5:2–4 te lezen en vier verschil-
lende getuigen van het Boek van Mormon te markeren. 
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(Zie	p. 387	in	het	cursistenboek	voor	meer	inzicht	in	
die getuigen.)

Laat de cursisten het citaat van ouderling Dallin H. 
Oaks op p.387 in het cursistenboek lezen. Dit citaat 
staat ook op de meegeleverde dvd A .

•	 Hoe	kunt	u	een	getuige	van	het	Boek	
van Mormon zijn?

•	 Hoe	kan	uw	getuigenis	van	het	Boek	van	Mormon	
van invloed zijn op andere mensen?

Geef tot slot uw getuigenis van het Boek van Mormon.
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Inleiding
In Ether 6–10 geeft Moroni een samenvatting van vele 
generaties Jaredieten. Dit overzicht in vogelvlucht 
maakt de gevolgen duidelijk van rechtschapenheid en 
goddeloosheid. Moroni’s waarnemingen en waarschu-
wingen kunnen ons behoeden voor de valkuilen waar 
de Jaredieten in vielen. De Heer bleef de Jaredieten 
oproepen om zich te bekeren en tot Hem te komen, 
en Hij blijft een beroep op ons doen om hetzelfde te 
doen, zodat Hij ons vrede en geluk kan schenken. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Door	op	de	Heer	te	vertrouwen	en	zijn	wil	te	doen,	

geeft Hij richting aan ons leven (zie Ether 6:1–12).

•	 De	profeten	veroordelen	goddeloosheid	en	waar-
schuwen voor gevaar (zie Ether 7:23–27; 9:28–31).

•	 Geheime	verenigingen	proberen	naties	te	vernie-
tigen en de vrijheid teniet te doen (zie Ether 8; 
9:26–27; 10:33).

Onderwijsideeën
Ether 6:1–12. Als wij op de Heer vertrouwen en 
zijn wil doen, geeft Hij richting aan ons leven
Vraag de cursisten Ether 6:1–12 te lezen en te letten op 
overeenkomsten tussen de reis van de Jaredieten naar 
het beloofde land en onze reis door de sterfelijkheid 
naar het celestiale koninkrijk. Stel voor dat ze woorden 
en zinsneden uit deze teksten noteren die op ons leven 
kunnen	worden	toegepast.	Ze	kunnen	bijvoorbeeld	
vinden dat de wind die in de richting van het beloofde 
land waaide, vergeleken kan worden met de invloed 
van	God	in	ons	leven.	Ze	kunnen	ook	overeenkomsten	
overwegen met de stenen, het voedsel dat voor de reis 
werd meegenomen, de diepte van de zee, de boten of 
vaartuigen, en de Jaredieten zelf.

Als de cursisten voldoende tijd hebben gehad om te 
lezen en na te denken, vraagt u ze groepjes te vormen 
en daarin met elkaar te bespreken wat ze gevonden 
hebben. Laat elk groepje een woordvoerder aanwij-
zen die de ideeën van de groep klassikaal bespreekt. 
Bied de cursisten de kans om tijdens de discussie 
aanvullende leerstellingen en beginselen naar voren 
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te brengen. Geef ze in overweging aantekeningen te 
maken van wat elke groep naar voren brengt.

•	 Welke	beginselen	kunnen	we	uit	de	ervaringen	van	
de Jaredieten leren?

•	 Hoe	kunnen	die	beginselen	ons	tot	leidraad	zijn	om	
Gods leiding ten volle te benutten? 

Ether 6:9. ‘Zij zongen de Heer lof toe’
Geef de cursisten de tijd om Ether 6:9 en 1 Nephi 18:9 
te lezen.

•	 Wat	was	het	verschil	tussen	de	zang	in	deze	twee	
verzen?	(Zie	voor	een	andere	vergelijking	van	beide	
verhalen p. 390 in het cursistenboek.)

•	 Hoe	komt	het	ons	en	anderen	ten	goede	als	we	‘de	
Heer lof toe[zingen]’?

Ether 6:12. ‘Zij (…) vergoten tranen van 
vreugde (…) wegens de overvloed van 
[Gods] tedere barmhartigheden’
Lees Ether 6:12 klassikaal.

•	 Wat	betekent	het	woord	barmhartigheden voor u?

Als onderdeel van deze discussie kunt u de cursisten 
vragen het onderwerp ‘Barmhartigheid’ op pp. 12–13 in 
Trouw aan het geloof te lezen.

•	 Hoe	voegt	het	woord	tedere betekenis toe aan het 
woord barmhartigheden?

•	 Wat	draagt	het	woord	overvloed bij aan ons begrip 
van dit vers?

•	 Wat	deden	de	mensen	toen	zij	in	het	beloofde	
land aankwamen? Hoe kunnen wij hun voorbeeld 
zoal volgen?

Geef de cursisten de tijd om na te denken over ‘de 
overvloed van [Gods] tedere barmhartigheden’ in hun 
leven. Vraag de cursisten na vervolgens of zij hier voor-
beelden van kunnen geven.

Ether 6:17. ‘Hun werd geleerd ootmoedig 
voor het aangezicht des Heren te wandelen’
Vraag een cursist Ether 6:17 voor te lezen.

Vraag de cursisten naar daden en gedragingen van 
anderen waaruit blijkt dat die mensen ‘ootmoedig 
voor het aangezicht des Heren […] wandelen’. U kunt 
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de antwoorden van de cursisten eventueel op het 
bord zetten.

•	 Waarom	dienen	wij	‘ootmoedig	voor	het	aange-
zicht des Heren te wandelen’ om ‘vanuit den hoge 
geleerd’ te worden?

•	 Hoe	kunnen	we	nederiger	worden?	Hoe	kan	denken	
aan onze relatie met de Heer ons nederiger maken?

•	 Op	welke	problemen	stuiten	we	als	we	nede-
rig proberen te zijn? Hoe kunnen wij die 
problemen oplossen?

Ether 7:23–27; 9:28–31. De profeten veroordelen 
goddeloosheid en waarschuwen voor gevaar
Geef de cursisten de tijd om Ether 7:23–27 and 9:28–31 
te lezen. Vraag ze overeenkomsten en verschillen in 
deze twee verhalen op te zoeken. Bespreek de vol-
gende vragen:

•	 Wat	zou	iemand	ertoe	kunnen	brengen	om	de	waar-
schuwingen van een profeet te aanvaarden dan wel 
te verwerpen?

•	 Welke	waarschuwingen	hebben	we	van	onze	hui-
dige profeet gekregen?

•	 Welke	voorbeelden	kunt	u	geven	van	mensen	die	
gezegend worden omdat ze acht hebben geslagen 
op de waarschuwingen van de profeet? (Moedig de 
cursisten aan voorbeelden uit hun eigen leven of uit 
dat van mensen die zij kennen te geven.)

Ether 8; 9:26–27; 10:33. Geheime 
verenigingen proberen naties te vernietigen 
en de vrijheid teniet te doen
Vraag de cursisten de leerstof voor Helaman 6:18–40 
op pp. 283–284 in het cursistenboek door te nemen, 
hetzij individueel of klassikaal. In deze leerstof worden 
geheime verenigingen beknopt uitgelegd.

Leg uit dat de profeet Moroni, terwijl hij de Jarediti-
sche geschiedenis samenvatte, de hedendaagse lezers 
waarschuwde voor het gevaar van geheime verenigin-
gen. Laat de cursisten het resumé van Ether 8 lezen. 
Bespreek daarna aan de hand van Ether 8:20–26 
enkele of alle van de volgende vragen:

•	 Moroni	zei	dat	geheime	verenigingen	de	onder-
gang van zowel de Jareditische als de Nephitische 
beschaving tot stand brachten (zie de verzen 20–21). 

Waarom zouden geheime verenigingen zo 
verwoestend zijn?

•	 Hoe	kunnen	personen	of	naties	geheime	verenigin-
gen	hun	steun	geven?	(Zie	vers 22.)

•	 Waarom	zou	Moroni	over	de	afschuwelijke	gevolgen	
van	geheime	verenigingen	hebben	geschreven?	(Zie	
de verzen 23–26.)

•	 Hoe	zijn	geheime	verenigingen	een	vervalsing	van	
de ware verbonden met God?

Laat de cursisten Ether 9:26–27 en 10:33 lezen.

•	 Waarom	zou	de	Jareditische	beschaving,	zelfs	na	
perioden van rechtschapenheid, ten prooi zijn geval-
len aan geheime verenigingen?

•	 Welke	eigenschappen	kunnen	we	ontwikkelen	
die ons wapenen tegen geheime verenigingen? 
(De cursisten kunnen antwoorden met: persoonlijke 
onkreukbaarheid, liefde voor de Heer, en liefde voor 
de geboden Gods.)

Laat de cursisten Helaman 6:37 en 3 Nephi 5:4–6 lezen.

•	 Wat	is	de	beste	manier	om	een	samenleving	te	ont-
doen van geheime verenigingen?

Ether 10. Leiders kunnen een samenleving met 
hun invloed goddeloos of rechtschapen maken
Leg uit dat Moroni in Ether 10 in slechts 34 verzen 
verschillende generaties samenvat. Sommige konin-
gen waren rechtschapen, wat leidde tot voorspoed 
en vrede voor het volk; andere waren goddeloos en 
brachten het volk ellende. Het is niet waarschijnlijk 
dat de samenleving snel van rechtschapenheid tot 
goddeloosheid verviel of snel van goddeloosheid naar 
rechtschapenheid overschakelde bij de wisseling van 
hun koningen. Het is eerder zo dat de veranderingen 
geleidelijk plaatsvonden.

Gebruik het volgende aanschouwelijke onderwijs om 
dit te illustreren. Het is verstandig om dit vóór de les 
uit te proberen.

Laat een glas zien dat halfvol is met schoon water.

Vraag een cursist Ether 10:5 voor te lezen. Voeg een 
druppel donkere kleurstof toe aan het water.

Laat een cursist Ether 10:9–11 voorlezen. Voeg nog een 
druppel kleurstof toe aan het water.
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Vraag een cursist Ether 10:13 voor te lezen. Voeg nog-
maals een druppel kleurstof toe aan het water.

Leg uit dat net als een samenleving met goddeloze 
leiders geleidelijk aan goddeloos wordt, een samenle-
ving met rechtschapen leiders evenzo geleidelijk aan 
rechtschapener kan worden. Laat een cursist Ether 
10:16 voorlezen. Voeg dan wat bleekwater toe aan het 
vervuilde water. Herhaal dit bij vers 17 en daarna bij 
de verzen 18–19. (Aan het eind zou het water weer 
schoon moeten zijn.)

•	 Welke	beginselen	worden	ons	uit	dit	aanschouwelijk	
onderwijs duidelijk? Hoe waren deze beginselen van 
toepassing op de Jaredieten? Hoe gelden die tegen-
woordig voor samenlevingen?

•	 Welke	invloeden	in	onze	samenleving	kunnen	ons	
leven onrein maken? Wat kunnen we doen om ons 
leven rein te houden?

Besluit de les door te benadrukken dat we onder alle 
omstandigheden gelukkig kunnen zijn als we een 
rechtschapen leven leiden.
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Inleiding
Toen Moroni de Jareditische kroniek beknopt over-
nam, onderbrak hij het historische relaas. Hij had vele 
beschrijvingen gegeven van het Jareditische volk dat 
de geloofsboodschap van hun profeten verwierp. Hij 
was getuige geweest van de goddeloosheid onder zijn 
eigen volk, de Nephieten, toen hij en zijn vader het 
evangelie predikten. Omdat hij wist dat soortgelijke 
omstandigheden in onze tijd zouden heersen, voegde 
hij Ethers leringen over geloof alsmede veel van zijn 
eigen leringen toe.

De cursisten zullen Ether 11–15 lezen en bestuderen 
en zo leren hoe zij de leringen van Ether en Moroni 
kunnen toepassen. U kunt ze duidelijk maken dat 
geloof in Christus hen in staat stelt een evenwichtig en 
toegewijd leven aan God te leiden. Uw klas behoort 
ook te begrijpen dat geloof in Christus tot wonderen 
en openbaringen leidt en ons helpt zwakheden sterk 
te maken.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Geloof	en	hoop	vormen	een	anker	voor	onze	ziel	en	

maken ons zeker en standvastig (zie Ether 12:1–4).

•	 Groot	geloof	gaat	vooraf	aan	wonderen	(zie	Ether	
12:5–22).

•	 De	Heer	zal	onze	zwakheid	sterk	voor	ons	laten	
worden als we ons verootmoedigen en geloof in 
Hem hebben (zie Ether 12:23–41).

•	 Het	nieuwe	Jeruzalem	zal	in	Amerika	worden	
gebouwd (zie Ether 13:2–12).

Onderwijsideeën
Ether 11–12. Introductie van lesthema’s
Vraag een cursist vooraf een presentatie voor te berei-
den die is gebaseerd op de inleiding van hoofdstuk 
52 en de toelichting op Ether 11 on page 395 in het 
cursistenboek. Vraag de cursist zijn presentatie aan het 
begin van de les te geven.

Neem een pakje zaadjes mee naar de klas. Vraag de 
cursisten of zij zich herinneren welke profeet uit het 
Boek van Mormon zaad gebruikte om in een gees-
telijk beginsel te onderwijzen. Als de cursisten zich 
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herinneren dat Alma een zaadje gebruikte om in het 
woord van God en geloof te onderwijzen (zie hoofd-
stuk 30 in dit boek) vraagt u hun wat Alma’s definitie 
van geloof was (zie Alma 32:21    ). Verzoek de cur-
sisten in Ether 12 op zoek te gaan naar raad waarmee 
ze hun geloof kunnen vergroten.

Ether 12:1–4. Geloof en hoop vormen 
een anker voor onze ziel en maken 
ons zeker en standvastig
Laat een plaat van een 
anker zien (of teken een 
anker op het bord). Vraag 
de cursisten welke functie 
een anker heeft. Vraag ze 
Ether 12:4 op te slaan.

•	 Wat	is	volgens	dit	vers	
‘een anker (…) voor de 
ziel der mensen’?

•	 Waarom	hebben	wij	een	anker	voor	onze	ziel nodig?

Leg uit dat in de verzen 3–4 het resultaat van geloof 
staat.	Zet	de	volgende	schets	op	het	bord,	maar	laat	de	
vakken rechts van de pijlen leeg. Vraag de cursisten het 
schema op basis van de beginselen in de verzen 3–4 in 
te vullen. Mogelijke antwoorden zijn:

➚
Bekering

➚
Vervulling	van	alle dingen

Geloof	leidt tot ➙ Hoop

➘
Goede werken

➘
Verheerlijking	van God

Vraag de cursisten hoe geloof tot elk beginsel of elke 
actie leidt die nu rechts van de pijlen staan. Bespreek 
elk onderwerp kort.

•	 Hoe	verschaft	geloof	in	Christus	u	hoop	en	een	
anker voor uw ziel?
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Ether 12:5–22. Groot geloof gaat 
vooraf aan wonderen 
Vraag een cursist Ether 12:6 voor te lezen    .

Schrijf op het bord: Wat houdt een geloofsbeproeving 
in? Vraag een of twee cursisten kort voorbeelden te 
geven van geloofsbeproevingen die zij of andere men-
sen die zij kennen hebben gehad.

Vraag de cursisten te luisteren naar de volgende cita-
ten en stel beginselen vast die verband houden met 
geloofsbeproevingen. Het citaat van president James E. 
Faust staat ook op de meegeleverde dvd A .

‘Niemand kan eeuwig heil beërven zonder een 
grondige geloofsbeproeving en gehoorzaamheid 
aan de beginselen van eeuwige waarheid die vanaf 
het begin zijn ingesteld voor het heil en de verho-
ging van het mensdom’ ( Joseph Fielding Smith, 
Answers to Gospel Questions, samengesteld door 
Joseph Fielding Smith jr., 5 delen [1957–1966], deel 
4, p. 150).

‘Iedereen moet door het vuur van de smelter 
gaan, waardoor de onbelangrijke zaken in ons 
leven wegsmelten als schuim en er helder, gezond 
en krachtig geloof ontstaat. Er lijkt voor iedereen 
een ruime mate van kwelling, verdriet en angst te 
zijn weggelegd, ook voor hen die ijverig proberen 
het goede te doen en getrouw te blijven. Het is 
deel van het zuiveringsproces om God te leren 
kennen.’ ( James E. Faust, Conference Report, 
april 1997, p. 85; of Ensign, mei 1997, 63).

Leg uit dat een geloofsbeproeving soms in de vorm van 
moeilijkheden komt; dat is echter niet de enige manier 
waarop ons geloof wordt beproefd. Vraag een cursist 
het citaat van ouderling Richard G. Scott op p. 396 in 
het cursistenboek voor te lezen. Dit citaat staat ook op 
de meegeleverde dvd B .

•	 Hoe	omschreef	ouderling	Scott	een	
geloofsbeproeving?

Ether 12:6–22 verwijst naar voorbeelden uit de Schrif-
ten van mensen die grote zegeningen kregen doordat 

zij	hun	geloofsbeproevingen	doorstonden.	Zet	het	
volgende schema op het bord:

Wie	worden	er	
genoemd?

Hoe	oefenden	
zij	geloof?

Welke	zegenin-
gen	ontvingen	
zij?

Splits	de	klas	op	in	koppels	of	in	groepjes.	Zeg	elk	
koppel of groepje het schema op een blaadje over te 
nemen. Vraag ze Ether 12:6–22 te lezen en de antwoor-
den op de vragen in het schema op te schrijven.

Als de cursisten voldoende tijd hebben gekregen om 
de oefening te maken, laat u ze nadenken over zege-
ning die in vers 19 wordt genoemd.

•	 Hoe	is	deze	zegen	een	voorafschaduwing	van	wat	
alle getrouwen uiteindelijk zullen ervaren?

•	 Hoe	bereiden	de	zegeningen	die	voortvloeien	uit	
geloof ons voor om de tegenwoordigheid van de 
Heer in te gaan?

Leg uit dat de apostel Petrus waardevolle inzichten 
bood over de beproeving van ons geloof. Laat de 
cursisten vaststellen welke inzichten dat zijn terwijl 
een cursist 1 Petrus 4:12–13 voorleest.

•	 Petrus	zei	dat	we	het	niet	vreemd	moeten	vinden	als	
we beproevingen krijgen. Hoe kan dit beginsel ons 
sterken in tijden van beproeving? (U kunt wellicht 
uitleggen dat we beproevingen beter doorstaan als 
we weten dat ze deel uitmaken van het leven.)

Geef	uw	getuigenis	dat	God	Zich	aan	zijn	beloften	
houdt en ons beloont als we onze geloofsbeproevin-
gen doorstaan.

Ether 12:23–41. De Heer zal onze zwakheid 
sterk voor ons laten worden als we ons 
verootmoedigen en geloof in Hem hebben
Vraag een cursist naar voren te komen en zich tien 
keer op te drukken.

•	 Wat	zou	er	gebeuren	als	[naam	van	de	cursist]	dit	
elke dag blijft doen?
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•	 Waarom	worden	spieren	sterker	door oefening?

•	 Welke	geestelijke	overeenkomsten	zijn	er	met	
lichamelijke oefening?

Leg uit dat Ether 12 ons duidelijk maakt hoe menselijke 
zwakheden met de kracht van de Heer kunnen worden 
overwonnen. Vraag de cursisten Ether 12:23–25 te zoe-
ken naar de zwakte die Moroni zag in de kroniek die 
hij aan het samenstellen was. Vraag de cursisten wat ze 
hebben gevonden.

Vraag een cursist Ether 12:27 voor te lezen    . Dit 
vers bevat de belofte dat de genade van de Heer 
genoeg is om ons onze zwakheid te laten overwin-
nen (u kunt eventueel verwijzen naar de toelichting bij 
Ether 12:27 op pp. 398–399 in het cursistenboek). Laat 
de cursisten Ether 12:26–28 doorlezen op eigenschap-
pen die we moeten verwerven om de genade van de 
Heer genoeg te laten zijn om ‘zwakke dingen sterk 
voor [ons te ] laten worden.’ U kunt de deelnemers 
in overweging geven om die eigenschappen in hun 
Schriften te markeren. Hun lijstje kan bestaan uit oot-
moed, zachtmoedigheid, geloof, hoop en naastenliefde.

•	 Hoe	kunnen	die	eigenschappen	ons	geestelijke	
kracht helpen ontwikkelen?

•	 Hoe	houden	die	eigenschappen	verband	met	tot	
Christus komen?

•	 Hoe	kan	de	geestelijke	kracht	die	we	door	de	
genade van Christus ontvangen menselijke zwakheid 
compenseren?

Leg uit dat toen Moroni de woorden van de Heer in de 
verzen 26–28 hoorde hij ‘vertroost was’ (Ether 12:29) 
en zijn getuigenis van de Heer gaf. Vraag de cursisten 
Ether 12:29–36 te lezen en te letten op hoe Moroni 
zijn getuigenis onder woorden bracht. Raad ze aan 
te letten op uitingen die beginnen met ‘ik weet’ of ‘ik 
herinner mij’.

•	 Van	welke	waarheden	getuigde Moroni?

•	 Hoe	heeft	uw	getuigenis	van	deze	waarheden	uw	
leven beïnvloed?

Lees Ether 12:37 klassikaal.

•	 Welke	zegen	zou	Moroni	volgens	dit	vers	ontvangen,	
omdat hij zijn zwakheid had gezien?

•	 Denk	aan	een	zwakheid	die	u	hebt.	Hoe	kunt	u	
van deze zwakheid door op de hulp van de Heer 
te vertrouwen een bron van kracht maken? (Laat de 
cursisten over deze vraag nadenken, zonder hun het 
gevoel te geven dat ze antwoord moeten geven.) 

Vraag een cursist Ether 12:38–41 voor te lezen.

•	 Hoe	vindt	u	het	dat	deze	leringen	rechtstreeks	van	
de Heer kwamen?

•	 Welke	redenen	geeft	Moroni	ons	om	‘die	Jezus	[…]	
te zoeken’?

Vraag de cursisten te vertellen hoe zij kracht kregen 
toen zij tot de Heiland kwamen.

Ether 13:2–12. Het nieuwe Jeruzalem 
zal in Amerika worden gebouwd
Teken op het bord een eenvoudig schema zoals 
het onderstaande, maar laat de woorden Nieuwe en 
Oude  weg.

Nieuwe Jeruzalem Oude Jeruzalem

Leg uit dat deze schets de wereld voorstelt. Vraag 
de cursisten of ze ooit over twee Jeruzalems hebben 
gehoord.	Zo	ja,	vraagt	u	ze	waar	deze	steden	liggen.	
Leg uit dat Ether 13:2–12 aantoont dat Ether een ziener 
was. In deze verzen heeft Moroni het over Ethers 
profetieën van het nieuwe Jeruzalem en het oude 
Jeruzalem. Voeg de woorden Nieuwe en Oude aan de 
schets toe.
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Laat de ene helft van de klas Ether 13:2–12 lezen en op 
zoek gaan naar Ethers profetieën over het oude Jeruza-
lem. Laat de andere helft van de klas dezelfde verzen 
lezen en op zoek gaan naar Ethers profetieën over het 
nieuwe Jeruzalem. Vraag elke groep iemand aanteke-
ningen te laten maken over wat zij leren. Als de klas 
voldoende tijd heeft gehad, verzoekt u de notulisten de 
profetieën onder ‘Oude Jeruzalem’ of ‘Nieuwe Jeruza-
lem’ op het bord te zetten.

Het voltooide bord kan de volgende informatie te 
zien geven:

Oude Jeruzalem

	1.	Het	zou	worden	verwoest	(zie	vers 5).

	2.	Het	zou	wederom	worden	opgebouwd,	een	heilige	
stad	voor	de	Heer	(zie	vers 5).

	3.	Het	zou	voor	het	huis	Israëls	worden	gebouwd	
(zie vers 5).

	4.	Zijn	inwoners	zouden	worden	gereinigd	door	de	
verzoening	van	Jezus	Christus	(zie	vers 11).

	5.	De	verstrooide	nakomelingen	van	de	voormalige	
inwoners	van	Jeruzalem	zouden	vergaderd	worden	
(zie	vers 11). 

	6.	Zijn	inwoners	zouden	deelgenoten	worden	van	de	
vervulling	van	het	verbond	dat	God	met	Abraham	
heeft	gesloten	(zie	vers 11).

Nieuwe Jeruzalem

	1.	Het	zal	in	Amerika	worden	gebouwd	(zie	vss. 2–3,	
6,	8).

	2.	Het	zal	uit	de	hemel	neerdalen	(zie	vers 3).

	3.	Het	zal	het	gewijde	heiligdom	des	Heren	zijn	
(zie vers 3).

	4.	Het	zal	gebouwd	worden	voor	het	overblijfsel	van	
het	nageslacht	van	Jozef	(zie	vers 6).

	5.	Het	zal	zoals	het	Jeruzalem	vanouds	zijn	
(zie vers 8).

	6.	Zijn	inwoners	worden	gereinigd	door	de	verzoening	
van	Jezus	Christus	(zie	vers 10).

Bij punt 3 onder ‘Oude Jeruzalem’ kunt u uitleggen 
dat het woord voor in Ether 13:5 ‘ten behoeve van’ 
betekent. Bij punt 2 onder ‘Nieuwe Jeruzalem’ kunt u 
eventueel uitleggen dat de profetie in Ether 13:3 deels 
in vervulling zal gaan als de stad van Henoch op aarde 
terugkeert en samengaat met het nieuwe Jeruzalem 
(zie ook Mozes 7:13–21, 62–64).

Vraag de cursisten welke zegeningen van het nieuwe 
Jeruzalem ons nu ter beschikking staan, ongeacht waar 
we wonen. Maak de cursisten duidelijk dat hoe meer 
we ons toeleggen op rechtschapen leven, des te meer 
we vrede en geluk zullen ervaren. U kunt Leer en Ver-
bonden 59:23 met ze bespreken.

Nodig de cursisten uit om zich elke dag toe te leggen 
op rechtschapen leven. Geef uw getuigenis van de 
zegeningen die we nu en later krijgen als gevolg van 
onze rechtschapen levenswijze.

Ether 14–15. De ondergang van 
de Jareditische beschaving
Vraag of een van de cursisten de ondergang van de 
Jaredieten in Ether 14–15 kan samenvatten. Als nie-
mand dat lukt, vat u deze twee hoofdstukken kort 
samen. U kunt ook een cursist vragen de resumés van 
de hoofdstukken voor te lezen.

Schrijf de volgende teksten op het bord en vraag de 
cursisten ze te lezen en vast te stellen wat het was dat 
tot de ondergang van de Jaredieten leidde.

Ether	14:5–10

Ether	14:24

Ether	14:25

Ether	15:1–6,	22

Ether	15:19

•	 Hoe	kreeg	Satan	veel	vat	op	het	hart	van	dit volk?

•	 Wat	kunnen	we	uit	de	ondergang	van	de	
Jaredieten leren?
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Inleiding
De eerste zes hoofdstukken van het boek Moroni gaan 
over de verordeningen en gebruiken van de kerk in de 
tijd van Moroni: doop, bevestiging en de gave van de 
Heilige Geest, verlening van het priesterschap en orde-
ning tot ambten in het priesterschap, het avondmaal, 
het begeleiden van nieuwe leden, en het leiden van 
kerkdiensten. Sommige leerkrachten zullen wellicht 
geneigd zijn deze hoofdstukken over te slaan omdat de 
inhoud vertrouwd is voor actieve heiligen der laatste 
dagen. Maar Moroni nam deze leringen in zijn kroniek 
op omdat hij hoopte dat ze ‘in de toekomst van waarde 
zullen zijn voor mijn broeders, de Lamanieten’ (Moroni 
1:4). U kunt uw cursisten duidelijk maken dat deze 
leringen voor iedereen van waarde zijn. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 De	priesterschapsverordeningen	zijn	van	essenti-

eel belang in het evangelie van Jezus Christus (zie 
Moroni 2–6).

•	 We	nemen	aan	het	avondmaal	deel	om	verbonden	
met de Heer te hernieuwen (zie Moroni 4–5).

•	 Bekering	leidt	tot	de	doop	(zie	Moroni	6:1–3).

•	 We	moeten	over	elkaar	waken	en	elkaar	voeden	met	
het woord van God (zie Moroni 6:4–9).

Onderwijsideeën
Moroni 1. ‘Ik, Moroni, wil de 
Christus niet verloochenen’
Vraag de cursisten vast te stellen hoe lang Moroni 
geleefd heeft na de laatste veldslag die in het Boek van 
Mormon is opgetekend. Verwijs ze naar Mormon 6 en 
vraag ze naar het jaartal onderaan het resumé van het 
hoofdstuk (385 n.C.) te kijken. Vraag ze daarna naar het 
jaartal in het resumé van Moroni 10 (421 n.C.) te kijken. 
(Moroni leefde nog minstens 36 jaar na de laatste 
veldslag.) 

Vraag de cursisten Moroni 1 te lezen.

•	 Wat	zegt	dit	hoofdstuk	ons	over	de	laatste	jaren	van	
Moroni’s leven?

•	 Hoe	denkt	u	dat	Moroni	zijn	geloof	in	deze	moeilijke	
tijd heeft behouden?

Hoofdstuk 53
Moroni 1–6

Bespreek het volgende citaat van zuster Susan W. 
 Tanner, voormalig algemeen jongevrouwenpresidente 
(ook beschikbaar op de meegeleverde dvd A ):

‘Ik besef dat velen van ons soms het gevoel heb-
ben dat we geen vrienden hebben en alleen in 
een goddeloze wereld zijn. Sommigen van ons 
hebben het gevoel dat we ‘nergens heen’ kunnen 
als we beproefd worden. Maar net als Moroni kun-
nen jij en ik niet alleen overleven, je kunt in deze 
zware tijden overwinnen en voor waarheid blijven 
staan. Wat deed hij toen hij voor een eenzame 
en vijandelijke wereld kwam te staan? Gehoor-
zaam aan de instructies van zijn vader voltooide 
hij de kroniek op de gouden platen. Hij raakte 
vertrouwd met de geschriften van de profeten. 
Maar bovenal wist hij zijn ontmoediging van zich 
af te gooien door te vertrouwen op de beloften 
van de Heer. Hij hield zich vast aan de verbonden 
die God met het huis van Israël had gesloten om 
het voor eeuwig te zegenen’ (‘Glad Tidings from 
Cumorah’, Liahona, mei 2005, p. 105).

Vraag de cursisten Moroni 1:3 nogmaals te lezen.

•	 Welke	woorden	van	Moroni	in	dit	vers	maken	indruk	
op u?

•	 Hoe	kunnen	we	net	zoals	Moroni	een	sterk	getuige-
nis en karakter ontwikkelen?

Moroni 2–6. De priesterschapsverordeningen 
zijn van essentieel belang in het 
evangelie van Jezus Christus
Deel de klas op in groepjes. Vraag de groepjes Moroni 
2–6 en Leer en Verbonden 20:37–39, 46–60, 68–79, 
kort te bestuderen en te letten op overeenkomsten 
 tus sen de kerk in de dagen van Moroni en de kerk in 
de laatste dagen (u kunt de schriftteksten eventueel op 
het bord zetten). Na verloop van tijd vraagt u een van 
de	groepjes	een	overeenkomst	te	noemen.	Zet	hun	ant-
woord op het bord. Vraag daarna de andere groepjes 
één	voor	één	een	overeenkomst	te	noemen.	Zet	hun	
antwoorden op het bord. Ga zo van groep tot groep 
totdat geen van de groepjes meer overeenkomsten 
kan opnoemen.
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•	 Wat	denkt	u,	nu	u	ziet	dat	dezelfde	verordeningen	
en beginselen in de verschillende tijdperken van 
de wereldgeschiedenis in de kerk van de Heer 
zijn geweest?

•	 Hoe	zullen	deze	hoofdstukken	van	waarde	voor	
Joseph Smith zijn geweest bij de herstelling van 
de kerk?

Maak de cursisten duidelijk welke belangrijke rol de 
priesterschapsverordeningen in de kerk van de Heer 
spelen. De volgende vragen kunnen daarbij nuttig zijn:

•	 Waarom	zijn	verordeningen	belangrijk	voor	de	leden	
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen? Terwijl de cursisten deze vraag 
bespreken, kunt u hen vragen om het citaat van pre-
sident Boyd K. Packer en ouderling Dallin H. Oaks 
op pp. 402–403 in het cursistenboek te lezen. Vraag 
ze minstens twee redenen te geven waarom verorde-
ningen belangrijk zijn. De twee citaten van president 
Packer staan ook op de meegeleverde dvd B  C .)

•	 Waarom	is	priesterschapsgezag	noodzakelijk	om	een	
verordening te verrichten?

•	 Hoe	draagt	symboliek	bij	tot	het	heilige	karakter	van	
verordeningen?

Maak de cursisten duidelijk dat het voornaamste doel 
van het Boek van Mormon is ons tot Christus te laten 
komen. Moroni 2–6 gaan over verordeningen die ons 
tot Christus helpen komen.

Moroni 4–5. We nemen aan het avondmaal deel 
om verbonden met de Heer te hernieuwen
Moroni 4 en 5 bevatten de avondmaalsgebeden die de 
Heer aan zijn kerk in het oude Amerika heeft geopen-
baard. De Heer heeft dezelfde gebeden ook in de laat-
ste dagen geopenbaard (zie LV 20:77, 79). Leg uit dat 
ze meer dan een gebed zijn — ze maken deel uit van 
een heilige verordening. Bij sommige verordeningen 
zijn de officianten verplicht elke keer dezelfde woor-
den te gebruiken.

Geef iedere cursist een blaadje. Vraag de cursisten of 
ze het avondmaalsgebed voor het brood uit hun hoofd 
kunnen opschrijven zonder in hun Schriften te kijken. 
Laat ze hetzelfde voor het avondmaalsgebed voor het 
water te doen.

Lees de beide avondmaalsgebeden op zodat de cur-
sisten hun versie kunnen nakijken. Vraag ze daarna de 
volgende vraag in stilte te overwegen:

•	 Hoe	is	het	gesteld	met	uw	eerbied	wanneer	u	deel-
neemt aan het avondmaal?

Als de cursisten de tijd hebben gekregen om over deze 
vraag na te denken, overweegt u op basis van de vol-
gende vragen een bespreking te leiden:

•	 Wat	kunnen	wij	doen	om	ons	voor	te	bereiden	op	
onze deelname aan het avondmaal?

•	 Hoe	herinneren	de	avondmaalsgebeden	ons	aan	
onze doopverbonden?

Vraag de cursisten een kruisverwijzing te maken van 
Leer en Verbonden 20:37, Mosiah 18:8–10 en Moroni 
4–5. Geef in overweging dat ze hun gedachten over 
de doop en het avondmaal in de kantlijn van hun 
Schriften zetten.

•	 Hoe	kan	een	waardige	deelname	aan	het	avondmaal	
onze verbondsrelatie met onze hemelse Vader en 
met Jezus Christus versterken?

Vraag de cursisten na te denken over de bespreking 
die ze zojuist over het avondmaal hebben gehad. 
Vraag ze één ding te vertellen wat ze uit de bespreking 
hebben geleerd.

Moroni 6:1–3. Bekering leidt tot de doop
Vraag een cursist Moroni 6:1 te lezen.

•	 Wat	denkt	u	dat	het	betekent	als	iemand	vruchten	
voortbrengt waaruit blijkt dat hij of zij de doop 
 waardig is? 

Laat de cursisten Moroni 6:2–3 lezen om deze vraag te 
kunnen beantwoorden. Stimuleer ze om in hun Schrif-
ten te markeren wat Moroni de ‘vruchten’ noemde die 
aangaven dat mensen klaar waren om de waters van 
de doop in te gaan.

•	 Welk	verband	bestaat	er	tussen	bekering	en	inner-
lijke verandering? 

•	 Welk	verband	bestaat	er	tussen	bekering	en	Christus	
tot het einde toe dienen? 

Leg uit dat de basisvoorwaarden van lidmaatschap in 
de kerk altijd hetzelfde zijn geweest: geloof in Jezus 
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Christus, bekering, en de bereidwilligheid om de naam 
van Jezus Christus op ons te nemen en Hem te dienen. 
Deze voorwaarden blijven van kracht voor ons, zelfs 
als we zijn gedoopt en bevestigd.

Vraag de cursisten te overdenken of zij hun geloof 
oefenen, zich van hun zonden bekeren, de naam van 
Jezus Christus op zich nemen, en ijverig dienen. U kunt 
ze in overweging geven hun gedachten op te schrijven.

Moroni 6:4–9. We moeten over elkaar waken 
en elkaar voeden met het woord van God
Leg uit dat Moroni in Moroni 6:4 zegt dat de kerkleden 
tot taak hebben om voor de nieuwe leden te zorgen.

Lees Moroni 6:4 met de cursisten. Vraag de cursisten 
vast te stellen wat de kerk in de tijd van Moroni deed 
om nieuwe leden bij te staan.

•	 Wanneer	mensen	tot	de	kerk	toetraden,	werden	zij	
volgens Moroni ‘onder het volk […] gerekend […] 
en hun naam werd opgeschreven.’ Waarom was het 
volgens Moroni 6:4 belangrijk dat de namen van de 
mensen werden opgeschreven?

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	iemand	te	voeden	
‘door het goede woord Gods’? Hoe kunnen we 
elkaar helpen ‘op het rechte pad’ te blijven?

Lees het volgende citaat van president Gordon B. Hin-
ckley (1910–2008), de vijftiende president van de kerk 
voor (ook beschikbaar op de meegeleverde dvd D ):

‘Als een bekeerling zich heeft laten dopen, staan 
wij voor de taak hem te begeleiden en zijn getuige-
nis van de waarheid van dit werk te versterken. We 
kunnen hem niet door de voordeur binnenlaten 
en door de achterdeur weer laten verdwijnen. Lid 
worden van de kerk is een zeer ernstige zaak. Elke 
bekeerling neemt de naam van Christus op zich, 
wat een belofte inhoudt om zijn geboden na te 
leven. Maar lid worden van de kerk kan een hache-
lijke onderneming zijn. Als de bekeerling geen 
warme en sterke handen worden toegestoken, als 
hij geen liefde en zorg ondervindt, zal hij gaan 
twijfelen of hij de goede stap gedaan heeft. Als hij 
geen vriendschap en hartelijkheid ondervindt en 
niet goed begeleid wordt, kan hij wegvallen.

‘Zendingswerk	heeft	totaal	geen	zin	als	we	de	
vruchten van ons werk niet vasthouden. Die twee 
moeten onafscheidelijk zijn. Die bekeerlingen 
zijn heel waardevol. Elke bekeerling is een zoon 
of dochter van God. Elke bekeerling brengt een 
grote en ernstige verantwoordelijkheid met zich 
mee. Het is onze absolute plicht te zorgen voor 
degenen	die	bij	ons	zijn	gaan	horen’	(‘Zoek	de	
lammeren, hoed de schapen’, De Ster, juli 1999, 
pp. 121–122).

Herhaal president Hinckleys uitspraak dat ‘zendings-
werk […] totaal geen zin [heeft] als we de vruchten van 
ons werk niet vasthouden.’

•	 Wat	betekent	deze	uitspraak	voor u?

•	 Waarom	vinden	sommige	nieuwe	leden	het	moeilijk	
om na hun doop en bevestiging actief en getrouw te 
blijven? 

Bespreek het volgende citaat van president Hinckley 
(ook beschikbaar op de meegeleverde dvd E ):

‘Elke bekeerling heeft drie dingen nodig:

‘1. Een vriend in de kerk tot wie hij zich steeds 
kan wenden, die naast hem loopt, die zijn vragen 
beantwoordt, die zijn problemen begrijpt.

‘2. Een taak. Actief zijn is het kenmerkende van 
deze kerk. Het is het proces waardoor we groeien. 
(…) Natuurlijk zal de bekeerling niet alles weten. 
Hij zal waarschijnlijk een paar fouten maken. Wat 
dan nog? We begaan allemaal fouten. Belangrijk is 
de groei die eruit voortvloeit. (…)

‘3. Iedere bekeerling moet “gevoed worden door het 
goede	woord	Gods”	(Moroni	6:4)’	(‘Zoek	de	lamme-
ren, hoed de schapen’, De Ster, juli 1999, p. 120).

•	 Hoe	helpen	deze	drie	dingen	iemand	actief	te	blij-
ven in de kerk?

•	 Wat	kunt	u	doen	om	deze	drie	dingen	te	bieden	aan	
de nieuwe leden in uw wijk, hetzij pasgedoopten, 
hetzij mensen die in de wijk zijn komen wonen?
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Als er cursisten zijn die als tiener of volwassene lid 
van de kerk is geworden, vraagt u ze naar hun ervarin-
gen als nieuw lid. Moedig hen aan om te praten over 
de uitdagingen waar zij voor kwamen te staan en de 
begeleiding die zij kregen. U kunt de cursisten ook 
vragen het verhaal van president Gordon B. Hinckley 
op pp.405–406 in het cursistenboek te lezen (ook 
beschikbaar op de meegeleverde dvd F ).

•	 Wat	kunnen	we	persoonlijk	doen	om	nieuwe	leden	
zo goed en soepel mogelijk bij de activiteiten van de 
kerk te betrekken? 

Maak de cursisten duidelijk dat wij allemaal, of we nu 
bekeerling zijn of niet, geestelijk voeding nodig heb-
ben en iemand die over ons waakt. Vraag een cursist 
Moroni 6:5–9 voor te lezen.

•	 Waarom	dienen	we	dikwijls	tezamen	te	komen?	Hoe	
hebben de diensten, lessen en activiteiten van de 
kerk u geholpen? En hoe hebt u anderen kracht zien 
opdoen door actief mee te doen in de kerk?

•	 Hoe	bent	u	gezegend	door	bijeenkomsten	die	wer-
den ‘geleid naar de werkingen van de Geest en door 
de macht van de Heilige Geest’? 

Geef uw getuigenis van de zegeningen die alle kerkle-
den deelachtig worden doordat wij elkaar op vriend-
schappelijke wijze helpen. Moedig de cursisten aan 
erop te letten hoe ze elkaar behulpzaam kunnen zijn 
om tot Christus te komen en ‘op het rechte pad’ te 
blijven. Moedig ze aan vooral na te denken over hoe 
zij nieuwe leden kunnen helpen. 
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Inleiding
Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft verklaard dat rechtvaardige motie-
ven ‘kracht en geldigheid geven aan de daden van de 
gelovige’ (Pure in Heart [1998], p. 16). Ook Mormon 
predikte dat het belangrijk is om te handelen met 
rechtvaardige bedoelingen. Hij predikte dat er een ver-
schil is tussen goede werken met oprechte bedoelingen 
doen en plichtmatig onze taken verrichten. Door de 
leringen van Mormon kan het dieper tot de cursisten 
doordringen dat zij zich bij al hun handelingen moeten 
laten leiden door geloof, hoop en naastenliefde. 

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Onze	bedoelingen	zijn	belangrijk	voor	God	(zie	

Moroni 7:5–11).

•	 Alles	wat	ons	verlokt	om	het	goede	te	doen,	komt	
van God (zie Moroni 7:12–19).

•	 Geloof	in	Christus	draagt	er	toe	bij	dat	wij	‘al	het	
goede kun[nen] aangrijpen’ (zie Moroni 7:19–32).

•	 ‘De	naastenliefde	vergaat	nimmer’	(zie	Moroni	
7:44–48.)

Onderwijsideeën
Moroni 7:3–4. Volgelingen van Jezus Christus 
hebben een vredige wandel met anderen
Leg uit dat Moroni 7 de leringen van Moroni’s vader, 
Mormon, bevat. Vraag de cursisten Moroni 7:3–4 te lezen 
en die verzen te vergelijken met Leer en Verbonden 
19:23.

•	 Hoe	wist	Mormon	dat	de	leden	van	de	kerk	in	zijn	
tijd ‘vredige volgelingen van Christus’ waren?

Schrijf vredige wandel op het bord.

•	 Wat	betekent	deze	zinsnede	voor u?

Vraag de cursisten voorbeelden te geven van kerkleden 
die zij vredig hebben zien wandelen met anderen.

Moroni 7:5–11. Onze bedoelingen 
zijn belangrijk voor God
Lees de volgende praktijksituatie voor: Twee mannen 
in een ouderlingenquorum zijn een hele dag bezig met 
het schoonmaken en repareren van een huis van een 
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weduwe. De eerste man deed dat alleen maar omdat 
zijn quorumpresident hem dat gevraagd had. Hoewel 
de tweede man daar ook door de quorumpresident 
voor gevraagd was, deed hij deze werkzaamheden 
voornamelijk omdat hij iemand in nood zag en oprecht 
wilde helpen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	hun	dienstbetoon,	hoewel	
beide mannen evenveel werk hadden verricht, 
anders zal worden gewaardeerd door God en 
door henzelf?

•	 Waarom	zijn	onze	bedoelingen	belangrijk?

Ter illustratie van dit beginsel kunt u het verhaal van 
president Marion G. Romney op p. 410 in het cursisten-
boek vertellen.

Vraag de cursisten Moroni 7:5–11 te lezen. Terwijl zij 
die verzen lezen, schrijft u Waarin onderwijst Mormon? 
op het bord. Als ze klaar zijn leidt u een discussie over 
deze	vraag.	Zorg	ervoor	dat	een	deel	van	de	discussie	
zich concentreert op onze bedoelingen bij het geven 
van gaven en het doen van dienstbetoon. 

•	 Hoe	houden	1 Samuël	16:7	    en Leer en Verbon-
den 137:9    verband met Moroni 7:5–11? (De Heer 
ziet het hart aan en oordeelt ons niet alleen naar 
onze werken maar ook naar de verlangens van ons 
hart. De cursisten kunnen eventueel een kruisverwij-
zing van deze drie passages maken.)

Vraag de cursisten te denken aan die keren dat zij 
oprecht waren met gaven geven, dienen, bidden of de 
geboden gehoorzamen. Vraag ze dan die ervaringen 
te vergelijken met de keren dat ze zulke dingen deden 
zonder echt oprecht te zijn.

•	 Waarom	spelen	onze	bedoelingen	een	rol	als	we	een	
gave geven of iemand een dienst doen?

Moroni 7:12–19. Alles wat ons verlokt 
om het goede te doen, komt van God
Vraag de cursisten Moroni 7:12–19 te lezen en elke 
keer de woorden goed en kwaad	te	markeren.	Zet	de	
volgende koppen op het bord: Het is van God en Het 
is van de duivel. Laat de cursisten daarna Moroni 7:13, 
16–17 herlezen en kijken naar Mormons raad over hoe 
we kunnen weten of iets van God komt of van de dui-
vel (merk op dat Moroni 7:16–17 een kerntekst is    ). 
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Zet	de	antwoorden	van	de	cursisten	op	het	bord,	naar	
voorbeeld van het volgende schema:

Het is van God Het is van de duivel

Nodigt	uit	en	verlokt	om	
voortdurend	het	goede	
te	doen

Overreedt	om	kwaad	te	
doen

Nodigt	uit	om	God	lief	te	
hebben

Overreedt	om	niet	in	
Christus	te	geloven

Nodigt	uit	om	God	te	
dienen

Overreedt	God	niet	te	
dienen

Overreedt	om	in	Christus	
te	geloven

Overreedt	om	Christus	
te	verloochenen

Bespreek met de cursisten hoe deze waarheden op 
hen van toepassing zijn. De volgende vragen kunnen 
daarbij nuttig zijn:

•	 Hoe	helpt	het	licht	van	Christus	ons	om	rechtvaardig	
te oordelen en zorgvuldig onderzoek te doen naar 
wat goed is? (Om er zeker van te zijn dat de cursis-
ten het licht van Christus begrijpen, kunt u ze vragen 
om de toelichting bij Moroni 7:12–19 op pp. 410–411 
in het cursistenboek te lezen.)

•	 Welke	raad	hebben	we	in	de	laatste	algemene	con-
ferentie gekregen die ons overreedt om het goede 
te doen?

•	 Op	welke	manieren	hebben	vrienden	u	geholpen	
om God lief te hebben en te dienen?

Om de cursisten eraan te herinneren dat God hun 
graag wil helpen, leest u het volgende citaat van ouder-
ling Neil L. Andersen van het Quorum der Twaalf 
Apostelen voor: 

‘Laten we beginnen met wat we weten. Al het 
goede komt van God; al het kwade komt van de 
duivel.	[Zie	Moroni	7:12.]	Het	zijn	echter	geen	
gelijkwaardige krachten die elkaar in het heelal 
bevechten. Aan het hoofd van al het goede staat 
Christus. (…)

‘De duivel, aan de andere kant, “overreedt [de 
mens] om kwaad te doen.” [Moroni 7:17.] ‘Hij is 
“uit de hemel” gevallen, en is “voor eeuwig ellen-
dig” geworden [2 Nephi 2:18]. En “hij streeft ernaar 
dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als 
hijzelf.” [2 Nephi 2:27.] Hij is een leugenaar en hij 
deugt	niet.	[Zie	Leer	en	Verbonden	93:25;	zie	ook	
Gids bij de Schriften, ‘Duivel’, 39.]

‘De macht van de Heiland en de macht van de 
duivel zijn niet echt met elkaar te vergelijken. (…) 
Maar op deze aarde heeft het kwaad een invloed-
rijke positie gekregen, zodat wij tussen goed en 
kwaad kunnen kiezen’ (Liahona, mei 2005, p. 46).

•	 Waarom	is	het	belangrijk	om	te	bedenken	dat	de	
macht van Christus groter is dan de macht van 
de duivel?

Moroni 7:19–32. Geloof in Christus draagt er toe 
bij dat wij ‘al het goede kun[nen] aangrijpen’
Leg uit dat de Schriften ons vaak iets leren door herha-
ling. Laat de cursisten Moroni 7:19–21 vluchtig door-
lezen op raad die wordt herhaald. (De raad is ‘al het 
goede aangrijpen’.)

Om de cursisten duidelijk te maken wat ze kunnen 
leren uit de raad ‘al het goede aangrijpen’ schrijft u 
aangrijpen en aanraken op het bord. Vraag een cursist 
naar voren te komen. Leg een exemplaar van het Boek 
van Mormon voor de cursist neer. Vraag de cursisten 
het verschil tussen het goede aangrijpen en het goede 
aanraken te demonstreren.

•	 Hoe	houdt	dit	verband	met	de	verzen	die	we	net	
hebben bestudeerd? Wat denkt u dat het betekent 
om de Schriften ‘aan te grijpen’?

Moedig de cursisten aan om Mormons raad op te vol-
gen en waarlijk ‘al het goede aan [te] grijpen’.

Vraag de cursisten Moroni 10:30 te lezen. Beklemtoon 
dat Moroni ons in dit vers aanspoort om ‘tot Christus te 
komen’ en ‘iedere goede gave aan te grijpen.’

Laat de cursisten een kruisverwijzing maken van 
Moroni 10:30 en Moroni 7:20. Vraag een cursist Moroni 
7:20 voor te lezen. (U kunt eventueel uitleggen dat 
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hoewel we de raad hebben gekregen om goede din-
gen aan te grijpen, we ook de waarschuwing hebben 
gekregen om het kwade niet eens aan te raken.)

•	 Hoe	helpt	geloof	in	Jezus	Christus	ons	om	het	goede	
aan te grijpen en het slechte te mijden?

Vraag een cursist Moroni 7:22–25 voor te lezen.

•	 Waarom	hadden	we	zonder	Jezus	Christus	en	zijn	
verzoening nooit het goede hebben kunnen ont-
vangen? (U kunt de cursisten, terwijl zij deze vraag 
bespreken, Alma 22:13–14 laten lezen.) 

•	 Hoe	beïnvloedt	deze	waarheid	uw	gevoelens	voor	
de Heiland en zijn verzoening?

Zet	de	volgende	versnummers	op	het	bord,	maar	zon-
der de woorden tussen de haakjes:

22,	25 (engelen)

23	(profeten)

25	(Schriften	en geloof)

26 (gebed)

28 (geloof)

32	(de	Heilige Geest)

Vraag de cursisten deze verzen in Moroni 7 te lezen en 
te zoeken naar zegeningen die de Heer verschaft, zodat 
we tot Hem kunnen komen en ‘al het goede [kunnen] 
aangrijpen’.	Zet	de	antwoorden	van	de	cursisten	op	het	
bord. Mogelijke antwoorden staan tussen haakjes in de 
voorgaande lijst.

•	 Hoe	hebben	die	zegeningen	u	geholpen	om	tot	
Christus te komen?

Moroni 7:27–39. De dag van 
wonderen is niet opgehouden
Vraag de cursisten wonderen op te noemen waarover 
ze in de Schriften hebben gelezen. U kunt hun ant-
woorden eventueel op het bord zetten.

•	 Hoe	zou	u	de	vraag	in	Moroni	7:27	beantwoorden?

•	 Van	welke	wonderen	bent	u	zoal	getuige geweest?

•	 Welke	redenen	geeft	Mormon	in	Moroni	7:31	
waarom er engelen aan mensen verschijnen? (Om ze 

tot bekering te roepen, het werk van de verbonden 
van de Vader te doen, en de ‘uitverkoren vaten des 
Heren’ te onderwijzen.)

Leg uit dat Mormon in Moroni 7:32–34 specifieke 
wonderen opnoemt die ieder van ons kan ontvangen. 
Vraag de cursisten aan te geven om welke wonderen 
het gaat. (Antwoorden kunnen zijn: de leiding van de 
Heilige Geest, de vervulling van verbonden, de macht 
om iets te doen wat de Heer wil dat we doen, beke-
ring, en eeuwig heil.)

•	 Hoe	zijn	deze	zegeningen	wonderbaarlijk?

Laat de klas zich opsplitsen in koppels en Moroni 
7:29–35 lezen. Laat ze op zoek gaan naar het proces 
dat de Heer gebruikt om het wonder van eeuwig heil 
aan ons te brengen. Laat de cursisten na verloop van 
tijd aan de rest van de klas vertellen wat ze te weten 
zijn gekomen. Vraag een cursist de antwoorden van de 
andere cursisten op het bord te zetten. Het kan er als 
volgt uitzien:

Engelen	dienen	de	gelovigen	—	de	uitverkoren	vaten	
des	Heren	(zie	vss. 29–31).

Deze	mensen	zijn	bereid	om	aan	anderen	van	Christus	
te	getuigen	(zie	vs. 11).

De	weg	is	bereid	zodat	het	overige	deel	van	de	
kinderen	van	onze	hemelse	Vader	geloof	kan	hebben	
(zie vs. 32).

We	bekeren	ons,	komen	tot	Christus,	laten	ons	dopen,	
en	hebben	geloof,	zodat	we	gered	kunnen	worden	
(zie vers 34).

•	 Hoe	kan	uw	getuigenis	anderen	helpen	om	in	geloof	
toe te nemen?

Vraag de cursisten Moroni 7:38–39 te lezen en in het 
kort op te schrijven wat ze gaan doen om hun geloof 
in Christus te vergroten.

Moroni 7:44–48. ‘Naastenliefde vergaat nimmer’
Maak voorafgaand aan de les kopieën van het vol-
gende evaluatieformulier:

Hoe vergaat het u op een schaal van 1–10 met het ont-
wikkelen van deze eigenschappen van naastenliefde?
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(0 = Ik bezit deze eigenschap niet; 10 = Ik ben deze 
eigenschap goed aan het ontwikkelen)

Omcirkel het cijfer dat het beste weergeeft hoe u er 
voor staat.

Lankmoedigheid 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Goedertieren 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Niet	afgunstig 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Niet	opgeblazen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zoekt	zichzelf	niet 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Wordt	niet	verbitterd 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Rekent	het	kwade	niet	toe 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Niet	blij	over	
ongerechtigheid

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Blij	met	de	waarheid 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Verdraagt	alle	dingen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gelooft	alle	dingen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hoopt	alle	dingen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Doorstaat	alle	dingen 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Laat de cursisten Moroni 7:44, 46 en 1 Korintiërs 
13:13 lezen.

•	 Welke	waarde	hechtten	Mormon	en	de	apostel	Pau-
lus aan naastenliefde?

Zet	het	woord	naastenliefde op het bord. Vraag een 
cursist Moroni 7:45–47 voor te lezen (merk op dat 
vers 45 een kerntekst is    ). Vraag de cursist na elke 
omschrijving van naastenliefde te pauzeren. Vraag een 
andere cursist om de omschrijving na elke pauze op 
het bord te schrijven. (Wijs erop dat de omschrijvingen 
op het evaluatieformulier staan.)

Terwijl de cursisten deze verzen samen bestuderen, 
kunt u ze verwijzen naar de citaten van ouderlingen 
Dallin H. Oaks en Jeffrey R. Holland op  pp.414–415 in 

het cursistenboek. Het citaat van ouderling Oaks staat 
ook op de meegeleverde dvd A .

•	 Waarom	denkt	u	dat	we	niets	zijn	als	we	geen	
naastenliefde hebben?

Deel de evaluatieformulieren uit aan de cursisten en 
laat ze nagaan hoe zij ervoor staan met het ontwik-
kelen van naastenliefde. Leg er de nadruk op dat hun 
antwoord	persoonlijk	is.	Ze	hoeven	het	formulier	niet	
in te leveren.

Lees en bespreek Moroni 7:48 met de cursisten. 
Beklemtoon dat Mormon ons heeft geleerd wat we 
moeten doen om ‘met die liefde’ te worden vervuld, 
ofwel naastenliefde te ontwikkelen.

Met vers 48 in gedachten moedigt u de cursisten aan 
de antwoorden op hun evaluatieformulier te bekij-
ken en de eigenschappen te markeren waarin ze zich 
verder willen ontwikkelen. Vraag ze het formulier om 
te draaien en op te schrijven wat ze gaan doen om de 
reine liefde van Christus te krijgen en meer naasten-
liefde jegens anderen te betrachten.

Jezus Christus is het volmaakte voorbeeld van naas-
tenliefde. Besluit deze les met het volgende citaat van 
ouderling Joseph B. Wirthlin (1917 2008) van het Quo-
rum der Twaalf Apostelen:

‘Merk op dat naastenliefde alleen gegeven wordt 
aan hen die ernaar streven, alleen aan hen die er 
oprecht om bidden, alleen aan hen die discipelen 
van Christus zijn. Voordat wij met deze zuivere 
liefde kunnen worden vervuld, moeten we aan 
het begin beginnen met het eerste beginsel van 
het evangelie. We moeten ‘ten eerste, geloof in 
de Heer Jezus Christus’ hebben. [Geloofsartikelen 
1:4.]’ (Conference Report, oktober 1998, 32; of 
Ensign, november 1998, p. 26).

Geef uw getuigenis van de invloed die naastenliefde 
op u heeft.
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Inleiding
Dit schriftuurblok bestaat uit twee brieven die Mormon 
aan zijn zoon Moroni heeft geschreven. In de eerste 
brief richt Mormon zich op de barmhartigheid Gods en 
hoe de verzoening van Jezus Christus kleine kinderen 
redt. Maak de cursisten duidelijk dat kleine kinderen 
door de verzoening gezond zijn en geen doop nodig 
hebben (zie Moroni 8:8–12). Wanneer u aan het eind 
van de brief komt, kunt u uw cursisten duidelijk maken 
dat zij, als zij naar de eerste beginselen en verorde-
ningen van het evangelie leven, in rechtschapenheid 
verankerd zijn en voorbereid om in de tegenwoordig-
heid van God terug te keren.

In de tweede brief betreurt Mormon de verderfelijke 
toestand van de Nephieten en de Lamanieten uit zijn 
tijd, en voegt daar woorden van raad en troost aan toe 
voor hen die rechtschapen blijven in moeilijke tijden. 
Mormon en Moroni bleven getrouw te midden van ern-
stige zonden. Mormons brieven bieden een uitstekende 
gelegenheid om nadruk te leggen op een toegewijd en 
rechtschapen leven, ongeacht de goddeloosheid om 
ons heen.

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Kleine	kinderen	hebben	geen	doop	nodig	omdat	

zij ‘levend in Christus’ zijn (zie Moroni 8:4–24).

•	 Geloof	in	Christus,	bekering,	doop,	en	de	gave	
van de Heilige Geest leiden tot God (zie Moroni 
8:25–26).

•	 Toorn	verwijdert	ons	van	de	Geest	des	Heren	
(zie Moroni 9:1–21).

•	 Jezus	Christus	zal	ons,	naar	ons	geloof,	verheffen,	
zelfs als er grote goddeloosheid heerst (zie Moroni 
9:22–26).

Onderwijsideeën
Moroni 8:4–24. Kleine kinderen hebben geen 
doop nodig omdat zij ‘levend in Christus’ zijn 
Vraag de cursisten wanneer zij voor het laatst een pas-
geboren baby hebben vastgehouden. Vraag ze onder 
woorden te brengen welke gevoelens de ervaring 
teweegbracht of met welke woorden zij de pasgebo-
rene zouden omschrijven.
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Moroni 8–9

Laat een cursist Leer en Verbonden 29:46–47 voorle-
zen. Laat de cursisten deze verzen in hun eigen woor-
den uitleggen.

Vertel de cursisten dat Mormon, terwijl de Nephitische 
samenleving steeds goddelozer werd, een brief aan zijn 
zoon Moroni schreef aangaande de woordenstrijd in de 
kerk over de babydoop. 

Vraag de cursisten Moroni 8:4–24 te lezen en de 
aanwijzingen te markeren die zij vinden over kleine 
kinderen en de verzoening van Jezus Christus. Laat ze 
daarna individueel, in koppels of in groepjes zoveel 
mogelijk redenen opschrijven waarom kleine kinderen 
geen doop nodig hebben. Om ze op weg te helpen, 
kunt u Moroni 8:8 voorlezen en Kleine kinderen zijn 
gezond op het bord zetten.

Als de cursisten de tijd hebben gehad om de ver-
zen 8–24 te lezen, vraagt u hen hun redenen aan 
elkaar te vertellen.

•	 Hoe	maken	die	redenen	Gods	barmhartigheid	
duidelijk?

•	 Wat	kunnen	we	leren	uit	de	woorden	van	Mormon	
over	hen	die	‘geen	wet	hebben’?	(Zie	Moroni	8:22.)

Om de cursisten de betekenis van deze verzen duide-
lijk te maken, kunt u de onderstaande uitleg gedeelte-
lijk of helemaal behandelen:

‘Kleine kinderen (…) zijn niet in staat om zonde te 
bedrijven’	(Moroni	8:8).	Waarom	niet?	Zij	zijn	niet	
verantwoordelijk jegens de Heer (zie LV 29:47). Als ze 
iets verkeerd doen, wordt hun handeling niet als zonde 
aangemerkt. De verzoening van Jezus Christus sluit de 
overtredingen in van ontoerekeningsvatbare mensen. 

‘De vervloeking van Adam [is] van hen weggenomen in 
[Christus]’ (Moroni 8:8). Adams overtreding bracht de 
lichamelijke dood (scheiding van lichaam en geest) en 
de geestelijke dood (verbanning uit Gods tegenwoor-
digheid) voor het hele mensdom teweeg. Door middel 
van de verzoening heeft Jezus Christus deze twee soor-
ten dood overwonnen — iedereen zal opstaan en allen 
keren	naar	God	terug	om	te	worden	geoordeeld.	(Zie	
Helaman 14:15–19; Mormon 9:12–13.) Kleine kinderen 
worden getroffen door de val, maar de verzoening 
verlost hen — en alle mensen — van de val. Kleine 
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kinderen worden niet gestraft voor Adams overtreding 
(zie Geloofsartikelen 1:2).

‘Het [is] ernstige spotternij voor het aangezicht van God 
om kleine kinderen te dopen’ (Moroni 8:9). Waarom? 
Aangezien de verzoening de overtredingen van ontoe-
rekeningsvatbare kinderen insluit, zou hun doop blijk 
geven van een gebrek aan geloof in de kracht van de 
verzoening. Mormon verklaart dat we alleen mensen 
moeten dopen die ‘in staat [zijn] om zonde te bedrijven’ 
(Moroni 8:10).

‘Kleine kinderen kunnen zich niet bekeren’ (Moroni 
8:19). Bekering is voor mensen die toerekeningsvatbaar 
zijn. Kinderen die jonger zijn dan acht en verstandelijk 
gehandicapten met een mentale leeftijd van minder 
dan acht jaar hebben geen bekering nodig. 

Getuig van de liefde en barmhartigheid van onze 
hemelse Vader en Jezus Christus, dat ze de verlossing 
van kleine kinderen en verstandelijk gehandicapten 
mogelijk hebben gemaakt.

Moroni 8:25–26. Geloof in Christus, 
bekering, doop, en de gave van de 
Heilige Geest leiden tot God
Breng een stok mee naar de klas met aan het ene 
uiteinde een label daden en aan het andere uiteinde 
een label gevolgen. Ter introductie van Moroni 8:25–26 
pakt u de stok vast aan het uiteinde met het label 
daden.	Zie	erop	toe	dat	de	cursisten	zien	dat	als	u	het	
ene uiteinde oppakt u ook het andere uiteinde oppakt. 
Vraag de cursisten het beginsel te benoemen dat met 
dit aanschouwelijk onderwijs wordt gedemonstreerd. 
(Daden worden altijd gevolgd door gevolgen.)

Vraag de cursisten voorbeelden te geven van positieve 
en negatieve keuzes die mensen maken en hoe die 
keuzes van invloed zijn op hun toekomst.

•	 Wat	is	het	best	mogelijke	resultaat	van	al	uw	daden	
op aarde?

Leg uit dat Mormon in Moroni 8:25–26 een opsomming 
geeft van goede keuzes en hun gevolgen. Laat een cur-
sist de verzen voorlezen. Laat de overige cursisten let-
ten	op	daden	en	gevolgen	in	deze	verzen.	Zet	deze	op	
het bord en teken er pijlen tussen zoals in het volgende 
schema is gedaan. (U kunt een of twee voorbeelden 
laten zien voordat de cursist de verzen leest.)

Bekering	en	geloof	→ Doop	en	de	geboden	
volbrengen

De	geboden	volbrengen	→ Vergeving	van	zonden

Vergeving	van	zonden	→ Zachtmoedigheid	en	
nederigheid	van	hart

Zachtmoedigheid	en	
nederigheid	van	hart	→

Bezoek	van	de	Heilige	
Geest

Bezoek	van	de	Heilige	
Geest	→

Hoop	en	volmaakte	liefde,	
welke	liefde	standhoudt	
door	ijverig	te	bidden,	
totdat	het	einde	komt,	
wanneer	we	bij	God	zullen	
wonen

•	 Op	welke	manieren	leiden	deze	daden	tot	de	zege-
ningen die Mormon opnoemt?

•	 Op	wat	voor	manieren	zijn	de	beginselen	die	op	
het bord staan een cyclus in plaats van een enkele 
gebeurtenis?

Herinner de klas eraan dat er in Moroni 8:22 staat dat 
‘kleine kinderen’ en zij die ‘geen wet hebben’ ‘levend 
in Christus’ zijn door de kracht van zijn verlossing.

•	 Wat	betekent	het	om	‘levend	in	Christus’	te zijn?

•	 Hoe	helpen	de	beginselen	die	op	het	bord	staan	ons	
om ‘levend in Christus’ te worden?

Moroni 9:1–21. Toorn verwijdert 
ons van de Geest des Heren
Vraag de cursisten manieren op te noemen hoe toorn 
ons beïnvloedt. Vraag ze bijvoorbeeld aan te geven hoe 
toorn van invloed is op hoe zij:

 1. Een deur sluiten.

 2. De telefoon beantwoorden.

 3. Over straat lopen.

 4. Met anderen praten.

 5. Bidden.

 6. In de Schriften lezen.

 7. Over anderen denken.

 8. Over zichzelf denken.

 9. De Geest voelen.
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Vraag de cursisten Moroni 9:3 te lezen en op te letten 
wat Mormon over de Nephieten zegt.

•	 Op	wat	voor	manieren	zou	de	weigering	van	de	
Nephieten om zich te bekeren verband kunnen hou-
den met de boze gevoelens die zij koesterden?

Vraag een cursist Moroni 9:4 voor te lezen.

•	 Waarom	denkt	u	dat	de	onrechtvaardigen	soms	boos	
reageren op het woord Gods?

•	 Hoe	kan	boosheid	haast	ongemerkt	in	ons	
leven komen?

Vraag de cursisten te vertellen hoe zij boosheid in toom 
houden of mijden. 

Leg uit dat toorn tot vernietigende gevolgen kan leiden. 
Vraag de cursisten Moroni 9:5, 9–11, 18–20 te lezen en 
te letten op daden of gedrag die het gevolg zijn van 
de toorn onder de Nephieten. Geef de cursisten vol-
doende tijd om te lezen en na te denken en vraag ze 
vervolgens wat ze gevonden hebben. Hun antwoorden 
kunnen onder andere bestaan uit:

Vers 5 — geen vrees voor de dood, geen liefde voor 
elkaar, voortdurend dorsten naar bloed en wraak 

Vers 9 — geen respect voor kuisheid en deugd

Vers 11 — zonder beschaving

Vers 18 — zonder orde en zonder barmhartigheid

Vers 19 — ontaarding, onmenselijkheid, behagen in 
alles behalve het goede

Vers 20 — beginselloos en gevoelloos

De volgende vragen kunnen gebruikt worden om dit 
onderwerp verder uit te werken:

•	 Wat	betekent	het	volgens	u	om	‘geen	gevoel	meer	[te]	
hebben’?	(Zie	de	citaten	van	ouderling	Neal A.	Max-
well en President Boyd K. Packer op pp. 420–421 in 
het cursistenboek.)

•	 Welke	bewijzen	ziet	u	in	de	wereld	dat	sommige	
mensen gevoelloos aan het worden zijn?

•	 Wat	kunnen	we	doen	om	te	voorkomen	dat	we	
gevoelloos worden?

U kunt ook Mormons beschrijving van de Nephiti-
sche samenleving in deze verzen vergelijken met zijn 

beschrijving van de volgelingen van Jezus Christus 
in Moroni 7:3–4.

Moroni 9:22–26. Jezus Christus zal 
ons, naar ons geloof, verheffen, zelfs 
als er grote goddeloosheid heerst
Breng een zwemband mee. (Of laat een foto zien van 
een zwemband of omschrijf die.)

Vraag de klas waarom 
iemand die kan zwemmen 
toch een zwemband zou 
willen omdoen in zee of 
een meer. (In de loop van 
de bespreking kunt u uit-
leggen dat een zwemband 
iemand kan behoeden 
voor de verdrinkingsdood, 
ongeacht hoe diep het water is of hoe uitgeput de 
zwemmer ook is.)

Vraag een paar cursisten Moroni 9:22, 25–26 voor te 
lezen. Voordat ze beginnen, vraagt u overige cursisten 
te letten op de geestelijke ‘zwembanden’ waar Mormon 
en Moroni op vertrouwden.

Zie	erop	toe	dat	de	cursisten	begrijpen	dat	het	geloof	
van Mormon en Moroni in hun hemelse Vader en Jezus 
Christus hen geestelijk behoedde. Vraag de cursisten 
zinsneden uit de verzen 22 en 25–26 op te noemen die 
dit grote geloof duidelijk maken. Mogelijke antwoor-
den kunnen zijn:

Vers 22—‘U beveel ik wél bij God aan. (…) ik vertrouw 
in Christus dat gij zult worden gered. (…) ik bid God 
dat Hij uw leven zal sparen.’

Vers 25 — ‘Wees getrouw in Christus. (…) Moge Chris-
tus u verheffen. (…) mogen zijn lijden en dood, en de 
verschijning van zijn lichaam aan onze vaderen, en zijn 
barmhartigheid en lankmoedigheid, en de hoop op zijn 
heerlijkheid en op het eeuwige leven, u voor eeuwig 
bijblijven.’

Verse 26—‘Moge de genade van God de Vader en van 
onze Heer (…) Jezus Christus op u komen en voor 
altijd in u verblijven.’

•	 Op	welke	manieren	zijn	onze	moeilijkheden	gelijk	
aan die van Mormon en Moroni?
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•	 Hoe	kan	Mormons	reactie	op	moeilijkheden	
ons helpen?

Vraag een cursist Moroni 9:6 voor te lezen.

•	 Hoe	komt	Mormons	geloof	in	dit	vers	tot uiting?

Wanneer de cursisten reageren maakt u hun duidelijk 
dat als ons geloof in God groot is, de daden van ande-
ren ons er niet zullen van afleiden om het goede doen.

Geef de cursisten een paar minuten de tijd om te over-
wegen hoe zij hun geloof kunnen blijven ontwikkelen, 

waardoor zij boven de wereld kunnen uitstijgen en 
hun zending op aarde kunnen vervullen. U kunt ze 
aanmoedigen om hun gedachten hieromtrent op te 
schrijven.

Vraag de cursisten hun getuigenis te geven over hoe 
geloof in God de Vader en Jezus Christus hun de 
kracht geeft om de goddeloosheid van de wereld te 
overwinnen.
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Inleiding
In Moroni’s laatste getuigenis spoort hij ons aan om 
aandacht aan drie beginselen te schenken. Ten eer-
ste schrijft hij dat het belangrijk is om voor onszelf te 
weten te komen dat het Boek van Mormon waar is. Nu 
u aan het eind van deze cursus over het Boek van Mor-
mon komt, kunt u de cursisten helpen nadenken over 
hun getuigenis van het Boek van Mormon. Hebben zij 
gebeden over de waarheid van dit heilige boek? Is hun 
getuigenis gegroeid?

Ten tweede concentreert Moroni zich op het bemach-
tigen van de geestelijke gaven die onze hemelse Vader 
aan zijn getrouwe kinderen schenkt. Doordat de cur-
sisten dit beginsel bestuderen en bespreken, zullen ze 
inzien hoeveel verschillende geestelijke gaven binnen 
hun bereik zijn.

Ten slotte spoort Moroni ons aan om tot Christus te 
komen, zodat we volmaakt in Christus kunnen worden 
en heilig, zonder smet (zie Moroni 10:32–33).

Enkele leerstellingen 
en beginselen
•	 Als	we	het	in	geloof	vragen,	zal	God	ons	door	de	

macht van de Heilige Geest bekendmaken dat het 
Boek van Mormon waar is (zie Moroni 10:4–5).

•	 De	Heer	schenkt	geestelijke	gaven	aan	de	getrou-
wen (zie Moroni 10:8–30).

•	 De	verzoening	vervolmaakt	ons	naarmate	we	dichter	
tot Christus komen (zie Moroni 10:30–33).

Onderwijsideeën
Moroni 10:1–7. Als we het in geloof vragen, zal 
God ons door de macht van de Heilige Geest 
bekendmaken dat het Boek van Mormon waar is
Leg uit dat Moroni 10 Moroni’s laatste boodschap 
bevat. Het eerste deel van de boodschap concentreert 
zich op hoe wij een getuigenis van het Boek van Mor-
mon krijgen. Vraag een cursist Moroni 10:3–5 voor te 
lezen     of die tekst uit het hoofd op te zeggen.

•	 Wat	moet	iemand	volgens	deze	verzen	doen	om	een	
getuigenis te krijgen?

Hoofdstuk 56
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•	 Wat	wil	het	zeggen	een	‘oprecht	hart’	te	hebben?	Wat	
houdt het in om een ‘eerlijke bedoeling’ te hebben?

•	 Wat	doet	de	Heilige	Geest	om	ons	een	getuigenis	te	
laten krijgen?

•	 Hoe	zou	de	Geest	zoal	tot	ons	kunnen getuigen?

•	 Hoe	kan	Moroni’s	belofte	op	ons	van	toepassing	
blijven, ook al hebben we al een getuigenis van het 
Boek van Mormon ontvangen?

Bespreek het citaat van president Boyd K. Packer over 
hoe hij een getuigenis van het Boek van Mormon heeft 
gekregen (zie pp. 423–424 in het cursistenboek; zie 
ook de meegeleverde dvd A ).

•	 Wat	leert	Moroni	10:3–5	ons	over	het	krijgen	of	ver-
groten van een getuigenis?

•	 Waarom	kan	het	volgens	president	Packer	onverstan-
dig zijn om een spectaculaire geestelijke ervaring te 
verwachten als we een getuigenis willen hebben?

•	 President	Packer	heeft	verklaard:	‘Als	u	[een	getui-
genis] verzorgt, zal het groeien; en als u het niet 
verzorgt, zal het verdorren’ (Liahona, mei 2005, p. 
8). Wat denkt u dat het betekent om een getuigenis 
te verzorgen? Waarom verdort een getuigenis als we 
het niet verzorgen?

Indien u het krijgen en vergroten van een getuige-
nis door het Boek van Mormon te bestuderen verder 
wilt uitdiepen, zou u het citaat van ouderling Bruce R. 
McConkie op p. 424 in het cursistenboek en het citaat 
van president Gordon B. Hinckley op p. 424 kunnen 
bespreken. Het citaat van ouderling McConkie staat 
ook op de meegeleverde dvd B .

Vraag de cursisten te vertellen wat ze hebben gedaan 
om een getuigenis van het Boek van Mormon 
te krijgen.

Moroni 10:8–30. De Heer schenkt 
geestelijke gaven aan de getrouwen
Leg uit dat Moroni in zijn afsluitende getuigenis het 
belang	van	de	gaven	van	de	Geest	predikte.	Zet	de	
volgende tekstverwijzingen op het bord:
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Moroni	10:9–18

LV	46:13–25

1 Korintiërs	12:8–11

Deel de klas op in drie groepjes. Vraag elk groepje een 
van de schriftuurblokken op het bord te bestuderen. 
Laat elk groepje de gaven van de Geest in hun schrif-
tuurblok opzoeken. Wijs in elk groepje een cursist aan 
om de antwoorden van het groepje op het bord te 
schrijven.

•	 Welke	overeenkomsten	ziet	u	tussen	de	drie	lijsten?	
Welke verschillen ziet u?

Leg uit dat er nog veel meer geestelijke gaven zijn dan 
er in deze hoofdstukken worden genoemd. Vraag een 
cursist om het citaat van ouderling Marvin J. Ashton op 
p. 425 in het cursistenboek voor te lezen.

•	 Waarom	schenkt	de	Heer	deze	gaven	volgens	
Moroni 10:8 en Leer en Verbonden 46:8–12?

Geef de cursisten de gelegenheid te vertellen over 
mensen in hun omgeving die baat hebben gehad bij 
een van deze gaven.

U kunt duidelijk maken dat Moroni verklaarde dat 
geestelijke gaven tot ieder komen naar iemands ver-
langen naar die gaven (zie Moroni 10:17). Evenals alle 
zegeningen komen geestelijke gaven naar de wil van 
de Heer (zie 3 Nephi 18:20; Moroni 7:33). De Heer 
heeft geopenbaard dat we oprecht naar deze gaven 
behoren te streven (zie LV 46:8).

•	 Waarom	is	het	juist	om	naar	de	gaven	van	de	Geest	
te streven? Wat denkt u dat we moeten doen om ze 
te krijgen?

Laat de cursisten Moroni 10:19–20, 24 lezen en rede-
nen zoeken waarom de gaven van de Geest soms van 
mensen worden weggenomen.

Als cursisten vragen hebben over de geestelijke gaven 
die de Heer hun zou kunnen schenken, raad u ze aan 
pp. 424–425 in het cursistenboek te lezen.

Moroni 10:30–33. De verzoening vervolmaakt 
ons naarmate we dichter tot Christus komen
Schrijf Eenmalige gebeurtenis en Levenslang proces op 
het bord.

•	 Wat	betekent	het	tot	Christus	te komen?

Wijs de cursisten op de woorden die u op het bord 
hebt geschreven en laat ze over deze vraag nadenken:

•	 Is	tot	Christus	komen	een	eenmalige	gebeurtenis	of	
een levenslang proces?

Schrijf de volgende namen op het bord (of de namen 
van andere mensen uit het Boek van Mormon zo u 
wilt): 

Enos

Het	volk	van	koning Benjamin

Alma	de jonge

Koning Lamoni

Vader	van	koning Lamoni

Zoramieten

•	 Welke	eenmalige	gebeurtenissen	zorgden	ervoor	dat	
deze personen of groepen tot Christus kwamen?

•	 Welk	bewijs	ziet	u	dat	ieder	van	deze	personen	
of groepen ook door een levenslang proces tot 
Christus kwamen?

Vraag de cursisten Moroni 10:30, 32–33 te lezen.

•	 Wat	raadde	Moroni	ons	aan	te	doen	om	volmaakt	in	
Christus te worden?

•	 Welke	zinsneden	in	vers 33	omschrijven	hen	die	in	
Christus vervolmaakt zijn? (Antwoorden kunnen zijn: 
‘geheiligd in Christus’, ‘vergeving van uw zonden’ en 
‘heilig […], zonder smet’.)

•	 Hoe	kunnen	we	de	geestelijke	gebeurtenissen	ont-
houden die ertoe hebben geleid dat we tot Christus 
komen en ‘in Hem worden vervolmaakt’?
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Geef de cursisten de gelegenheid om voorbeelden 
te geven van hoe het Boek van Mormon hen heeft 
geholpen om tot de Heiland te naderen en in Hem te 
worden vervolmaakt.

Moroni 10:27, 34. Moroni’s laatste getuigenis
Laat de cursisten Moroni 10:27, 34 lezen.

•	 In	welke	opzichten	is	het	alsof	Moroni	vanuit	het	
stof spreekt? 

Laat de cursisten 2 Nephi 3:18–20 lezen en van dit vers 
en Moroni 10:27 een kruisverwijzing maken.

•	 Wat	zou	u	opschrijven	als	u	uw	getuigenis	van	het	
Boek van Mormon aan de mensen uit deze tijd wil 
bekendmaken?

Moedig iedere cursist aan zijn of haar getuigenis van 
het Boek van Mormon achterin het cursistenboek of 
in een dagboek te schrijven. U kunt de cursisten ook 
aanmoedigen om in de volgende vasten-en-getuigenis-
dienst van het Boek van Mormon te getuigen. Grijp ten 
slotte deze kans aan om uw getuigenis van het Boek 
van Mormon te geven. Moedig de cursisten aan hun 
leven lang het Boek van Mormon te blijven bestuderen.
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