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Zoals de titel van dit boek aangeeft, is deze gids een hulpmiddel
bij je studie van de Schriften. Hij bevat diverse onderdelen om je
meer inzicht te geven in wat je leest.

Inleiding
Onder de titels van de hoofdstukken, die gedrukt zijn
op plaatjes van metalen platen, vind je een inleiding op

de hoofdstukken in de Schriften die je moet lezen. Dat gedeelte
bevat de volgende informatie:

• De historische achtergrond.

• Een uitleg van het verband tussen de teksten en de
hoofdstukken ervoor en erna.

• Vragen en ideeën waar je voor of tijdens het lezen over kunt
nadenken om je op de boodschap van de leesopdracht te
concentreren.

De Schriften begrijpen
Het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ bevat
commentaar op onderwerpen in de Schriften. Het zijn

vaak uitspraken van algemene autoriteiten van de kerk.

B
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Ondanks Lehi’s raad om één te zijn (zie 2 Nephi 1:21), was
er verdeeldheid in het gezin omdat Laman en Lemuël steeds
jaloers en boos waren op hun broer Nephi. Maar zoals Nephi
in 1 Nephi 1:20 getuigde, was de Heer barmhartig. Noteer
als je 2 Nephi 5 gelezen hebt, het verschil in leefwijze van de
twee groepen, als gevolg van hun instelling en daden.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 5:20–25 – ‘De vloek’ was niet de ‘donkere huid’
‘De vloek die de Heer over de opstandige Lamanieten liet
komen was dat ze van zijn tegenwoordigheid werden afgesneden.
(Zie 2 Nephi 5:20–21). De Heer liet ‘een donkere huid op hen
komen’ opdat de Nephieten zich niet door huwelijken met hen
zouden vermengen en de vloek over zichzelf zouden brengen.
(Zie vss. 21–23.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 5 en maak opgave A.

Wijs de verschillen aan

1. Teken in je aantekenschrift een overzicht naar het voorbeeld
hieronder en vul het in met informatie die je vindt in de
aangegeven teksten:

2. De Nephieten ‘leefden gelukkig’ (2 Nephi 5:27). Lees 2 Nephi
5 nog eens door, zoek in de index naar andere teksten over
‘geluk’ en noteer drie manieren om ‘gelukkig te leven’.

Wat dachten de
leiders? Wat deden
ze? (Zie 2 Nephi
5:1–4, 12, 14–18, 26,
29, 31–32.)

Wat deden de
mensen? (Zie
vss. 6–11, 15, 17,
20–22, 24–27.)

Wat waren de
gevolgen? (Zie
vss. 11, 13, 16, 
20–22, 25–27, 34.)

Nephieten Waar moet ik op 
letten

Lamanieten

2 Nephi 5
Een verdeeld gezin

In 2 Nephi 5:26 lezen we dat Nephi Jakob en Jozef ordent tot
‘priesters en leraars’ voor de Nephieten. Een aantal van Jakobs
leringen staan in 2 Nephi 6–10, een toespraak tot de Nephieten
die twee dagen duurde. In een groot deel van hoofdstuk 6–8
citeerde Jakob de profeet Jesaja (Jesaja 49:22–52:2). Hij legde
ook uit waarom hij die passages citeerde en wat het volk moest
doen om die beter te begrijpen. Je kunt eerst hoofdstuk 6–10
lezen en daarbij de volgende informatie in gedachten houden.
Blader dan terug en bestudeer elk hoofdstuk aan de hand van
de aanwijzingen in deze studiegids.

• ‘Opdat gij de naam uws Gods moogt leren kennen en
moogt verheerlijken’ (2 Nephi 6:4). Let tijdens het lezen van
hoofdstuk 6–8 op wat Jakob over God onderwees en hoe hij
zijn volk aanspoorde Hem te verheerlijken. (Door Hem in
nederigheid en met respect lief te hebben en te volgen.)

• ‘Die op u mogen worden toegepast’ (2 Nephi 6:5). Dat is de
tweede keer dat een profeet van het Boek van Mormon zei
dat we de woorden van Jesaja op onszelf moeten toepassen.
(Zie 1 Nephi 19:23; zie ook ‘De Schriften op jezelf toepassen’
op blz. 4 van deze studiegids.)

• In 2 Nephi 6:8–15 legt Jakob een aantal door hem voorgelezen
teksten aan zijn volk uit.

• ‘Ik heb u deze dingen voorgelezen, opdat gij bekend
mocht zijn met de verbonden [van de Heer]’ (2 Nephi 9:1).
Overdenk bij het lezen van hoofdstuk 6–8 wat er gezegd
wordt over de verbonden van de Heer – wat die verbonden
zijn en waarom de Heer zich er zo op toelegt ze te vervullen.

• ‘Ik zeg u deze dingen, opdat gij u moogt verheugen’
(2 Nephi 9:3). Bedenk bij het lezen van de woorden van Jesaja
waarom die voor jou een reden zijn om je te verheugen.

• In 2 Nephi 9:4–54 Bespreekt Jakob de leer die in Jesaja’s
boodschap vervat is.

• In 2 Nephi 10 beëindigt Jakob de toespraak waaraan hij een
dag eerder begonnen was.

2 Nephi 6
Jakob onderricht het volk aan de hand 

van de geschriften van Jesaja
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De Schriften bestuderen
In het gedeelte ‘De Schriften bestuderen’ staan vragen
en opgaven waarmee je de beginselen van het

evangelie kunt ontdekken, overdenken en toepassen. Je zult de
opgaven in een aantekenschrift of op ander papier moeten
uitwerken, want er is in dit boek geen ruimte om te schrijven.

De volgende punten zijn goede tips bij het bestuderen van de
Schriften:

• Begin met een gebed.

• Lees de inleiding van het hoofdstuk dat je gaat bestuderen en
overweeg andere studievaardigheden die in ‘Voor het lezen’
beschreven worden (zie blz. 3–4).

• Lees het opgegeven hoofdstuk. Gebruik de studievaardigheden
die in ‘Tijdens het lezen’ beschreven worden (zie blz. 4–5).
Noteer opmerkingen en vragen in je aantekenschrift. Schrijf
ook gevoelens en indrukken op die belangrijk voor je zijn.

• Bekijk de opgaven in de afdeling ‘De Schriften bestuderen’
voor het hoofdstuk dat je bestudeert. Soms kun je kiezen welke
opgaven je wilt doen. Als je meer te weten wilt komen, moet je
alle opgaven doen.

Seminarie-thuis
Als je thuis seminarie doet, is het leesschema op bladzijde 7 van
toepassing. Vergeet niet dat het seminarie een dagelijks gods-
dienstig onderwijsprogramma is, dat het belangrijk is om
dagelijks met een gebed in je hart te studeren en dat je iedere
schooldag aan je opdrachten moet werken, ook al volg je het
seminarie niet iedere dag. Als je meer of minder dan 36 weken
in een seminariejaar hebt, zal je leerkracht je vertellen welke
hoofdstukken je per week moet lezen en welke opdrachten je
moet uitvoeren. In de Schriften lezen en dit lesboek bestuderen
neemt ongeveer een half uur tot drie kwartier in beslag voor
iedere schooldag dat je het seminarie niet bezoekt.

Iedere week geef je je leerkracht de bladzijden uit je aanteken-
schrift waarin je je gedachten over de Schriften en de antwoor-
den op de vragen hebt geschreven. De leerkracht zal ze lezen,
erop reageren en de bladzijden teruggeven. Je kunt ook twee
aantekenschriften aanschaffen en ze om de week gebruiken. Je
kunt ook een losbladig systeem gebruiken en iedere week de
desbetreffende bladzijden inleveren. Als je de bladzijden van
de leerkracht terugkrijgt, doe je ze weer in je map.

Ochtendseminarie
Als je aan het ochtendseminarie deelneemt, gebruik je deze gids
op aanwijzing van de leerkracht.
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Het gebruik van deze gids
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De Schriften bestuderen
Deze gids is een hulpmiddel bij het lezen, bestuderen en
begrijpen van de Schriften. Je zult de meeste tijd besteden aan het
lezen en overdenken van de Schriften. Deze afdeling is een
hulpmiddel om zoveel mogelijk profijt te hebben van die studie.

Ouderling Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen de leden van de kerk de volgende raad over
schriftstudie gegeven. Je kunt die raad op een kaartje schrijven en
ergens neerzetten waar je het ziet als je met je studie bezig bent.

• Lees aandachtig om de Schriften te begrijpen.

• Studeer iedere dag.

• Studeer iedere dag op een vastgestelde tijd.

• Zoek een plek waar je je zonder afleiding of onderbreking kunt
concentreren.

• Studeer een bepaalde tijd in plaats van een bepaalde
hoeveelheid hoofdstukken of bladzijden.

• Maak een studieschema. (Zie Conference Report, oktober 1979,
blz. 91–93; of Ensign, november 1979, blz. 64–65.)

Als je deze raad opv olgt, zijn er nog twee andere zaken die je
tijdens de schriftstudie nuttig zult vinden, namelijk hulpmiddelen
uit de door de kerk uitgegeven Schriften en het gebruik van
goede studievaardigheden.

Studievaardigheden
Nephi heeft gezegd dat we ons in Christus’ woorden moeten
‘verheugen’ (2 Nephi 32:3), en Jezus heeft de Nephieten geboden
dat zij ze ijverig moesten onderzoeken (zie 3 Nephi 23:1). Een
dergelijke studie houdt meer in dan de Schriften alleen maar
doorlezen. De volgende punten kunnen je helpen bij het
bestuderen van de Schriften. Ze zijn in drie categorieën onder-
verdeeld: vóór het lezen, tijdens het lezen, en na het lezen.

Voor het lezen
Gebed

De Schriften zijn onder
inspiratie tot stand gekomen.
Daarom kunnen we ze het
best begrijpen als we de Geest
bij ons hebben. In het Oude
Testament lezen we over de
priester Ezra. Hij ‘had er zijn
hart op gezet om de wet
des Heren te onderzoeken’
(Ezra 7:10). Als we iedere
keer bidden als we in de

Schriften lezen, krijgen we de juiste instelling om de Schriften
te bestuderen.

Op zoek naar achtergrondinformatie
Als je de historische achtergrond van de Schriften begrijpt, zul
je tijdens het lezen meer inzicht krijgen. In de kopjes van de
afdelingen in de Leer en Verbonden staat een korte uitleg over de
historische achtergrond van de openbaringen. Dit lesboek geeft

ook achtergrondinformatie
bij veel hoofdstukken in de
Schriften. Als je tijd hebt, kun
je ook achtergrondinformatie
opzoeken in andere boeken
en lesboeken die door de
kerk zijn uitgegeven.

Stel vragen
Voordat je gaat lezen, kun je
jezelf de volgende vragen
stellen: ‘Wie heeft die verzen

geschreven?’ ‘Aan wie zijn ze gericht?’ ‘Waarom staat deze
leerstelling in de Schriften?’ ‘Wat wil ik vandaag te weten komen
of leren?’ en ‘Wat zou ik volgens de Heer uit deze tekst moeten
leren?’ Zoek tijdens het lezen naar de antwoorden op die vragen.
Vergeet niet dat je ook de hulpmiddelen in de Schriften kunt
gebruiken, en antwoorden in andere boeken en publicaties van
de kerk kunt vinden.
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Lees de kopjes van de hoofdstukken en samenvattingen
van verzen

De kopjes van de hoofdstukken
en samenvattingen van verzen
zijn eenvoudige samenvattin-
gen van de belangrijkste pun-
ten in het hoofdstuk of het
onderdeel. Het lezen van het
kopje voordat je het hele
hoofdstuk leest, is niet alleen
een goede studiemethode,
maar ook een hulpmiddel om
vragen te bedenken die je
tijdens het lezen kunt stellen.

Tijdens het lezen
Wees niet bang om te onderbreken
Goudklompjes worden meestal niet aan de oppervlakte
gevonden – je moet ernaar graven. Je schriftstudie wordt veel
waardevoller als je rustig aan doet of onderbreekt en een of meer
van de volgende opgaven doet.

Zoek de betekenis op van de woorden die je niet begrijpt
Gebruik een woordenboek. Als je
een woord opzoekt waarvan je
denkt dat je het al kent, kan dat
toch nog aanvullende informatie
opleveren.

Wees je ervan bewust dat de Heer
zijn profeten soms heeft
geïnspireerd om uitleg aan
hun geschriften toe te voegen
waardoor wij de betekenis van
woorden en gezegden beter
kunnen begrijpen. Lees bijvoor-
beeld Mosiah 3:19 en zoek uit wat
koning Benjamin bedoelde toen
hij zei dat we als een kind moes-
ten worden

Gebruik de hulpmiddelen in de Schriften
Zie de afdeling ‘Hulpmiddelen in de Schriften’ op bladzijde 2–3. 

De Schriften op jezelf toepassen
Door je eigen naam in een tekst te gebruiken, maak je de leringen
uit de Schriften persoonlijker. Wat is bijvoorbeeld het verschil als
je in Mozes 1:39 ‘de mens’ door je eigen naam vervangt?

Visualiseren
Probeer je voor te stellen wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld
Genesis 37 leest, probeer je je voor te stellen dat jij een van de

jongere broers in een gezin bent en
dat al je oudere broers je haten of
jaloers op je zijn.

Soms wordt in de Schriften aangegeven
dat we iets moeten visualiseren. Lees
Alma 5:15–18 en doe wat Alma zegt.
Neem even de tijd om op te schrijven
hoe je je voelde toen je die teksten
visualiseerde.

Zoek naar verbindingswoorden
Verbindingswoorden zijn woorden als en, maar, omdat, daarom en
niettemin. Probeer, als je dergelijke woorden leest, te achterhalen
welke ideeën daarmee duidelijk worden gemaakt. Soms geven ze
aan in hoeverre twee of meer zaken overeenkomen of juist
verschillen.

Als je bijvoorbeeld nadenkt over de betekenis van het woord
wegens in Mosiah 26:2–3, kun je een belangrijke waarheid over
schriftstudie ontdekken.

Wegens is een aanduiding van
oorzaak en gevolg met
betrekking tot het ongeloof van
het volk en hun vermogen om
de woorden van de profeten te
begrijpen.

Lees nu Leer en Verbonden 45:30–32 en let op hoe het woord
maar het verschil aangeeft tussen de omstandigheden van de
goddelozen en de rechtschapenen in de laatste dagen.

Door de nadruk te leggen op het
woord maar weten we dat de recht-
schapen mensen gevrijwaard
zullen worden van vernietigingen
die voor de wederkomst zullen
plaatsvinden.

Zoek naar patronen
In 2 Nephi 31:2 zegt Nephi dat hij iets over de leer van Christus
wil opschrijven. In vers 21 getuigt hij dat hij zojuist de leer van
Christus heeft uitgelegd. Nu we weten dat Nephi de leer van
Christus in vers 2 tot en met 21 uitlegt, kunnen we die verzen
opnieuw lezen en Nephi’s woorden nader bestuderen en te weten
komen wat de leer van Christus inhoudt.

30. En in dat geslacht zullen
de tijden van de andere volken
vervuld worden.

31. En er zullen in dat
geslacht mensen zijn, die niet
zullen sterven voordat zij een
voortstormende gesel zien;
want een verwoestende ziekte
zal het land bedekken.

32. Maar mijn discipelen
zullen op heilige plaatsen
staan, en zullen niet aan
het wankelen gebracht; maar
onder de goddelozen zullen
mensen hun stem verheffen en
God vervloeken en sterven.
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Nog een voorbeeld van een
bepaald patroon is het
gebruik van de woorden
indien en dan als een profeet
spreekt over oorzaak en
gevolg. In Leviticus 26
profeteert Mozes over de
zegeningen en de ver-
vloekingen die over de

kinderen van Israël zouden komen. Als je de verzen 3–4, 18,
23–24, 27–28 en 40–42 leest, zie je dat Mozes het patroon indien
en dan gebruikte om de Israëlieten te vertellen wat er zou
gebeuren als zij de geboden van de Heer wel of niet zouden
onderhouden.

Herhaling van een woord of een beginsel is ook een patroon waar
je op kunt letten. Kijk maar eens hoe vaak er in 3 Nephi 11 het
woord dopen staat.

Let op opsommingen in de Schriften
Door opsommingen krijg je meer inzicht in wat de Heer en zijn
profeten duidelijk willen maken. De tien geboden zijn een
opsomming (zie Exodus 20). De zaligsprekingen in 3 Nephi
12:3–11 kun je als een opsomming beschouwen. Het kost
misschien wat meer moeite om andere opsommingen te vinden.
Maak bijvoorbeeld aan de hand van Leer en Verbonden 68:25–31
eens een opsomming van wat ouders volgens de Heer hun
kinderen moeten leren.

Stel vragen
Blijf vragen stellen zoals in de afdeling ‘Voor het lezen’ wordt
aangeraden. Tijdens het lezen kun je bepaalde vragen die je voor
het lezen hebt gesteld, herformuleren. Ook kun je volkomen
nieuwe vragen bedenken. Antwoord zoeken op vragen is een van
de belangrijkste manieren waarop we meer inzicht kunnen
krijgen door onze schriftstudie. Een van de belangrijkste vragen
die we kunnen stellen, luidt: ‘Waarom zou de Heer de schrijver
geïnspireerd hebben om dit in de Schriften op te nemen?’ Zoek
naar duidelijke aanwijzingen die schrijvers soms geven als zij
bijvoorbeeld zeggen: ‘En aldus zien wij’.

Beantwoord vragen die in de Schriften worden gesteld
De Heer stelt vaak vragen waarop Hij vervolgens antwoord geeft.
Hij vroeg bijvoorbeeld aan de Nephitische discipelen: ‘Welke
soort mensen behoort gij daarom te zijn?’ En vervolgens gaf Hij
zelf het antwoord: ‘Zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27).

Ook worden weleens vragen gesteld die niet beantwoord worden
– over het algemeen omdat de schrijver vindt dat het antwoord
voor de hand ligt. Maar soms geven de schrijvers geen antwoord
omdat over de vraag moet worden nagedacht en het antwoord
juist niet voor de hand ligt. Lees bijvoorbeeld Alma 5:14–33 en
beantwoord de vier vragen alsof je daar zelf aanwezig bent.

Zoek naar symbolische betekenissen
Profeten gebruiken vaak symbolen en beeldspraak om hun
boodschap krachtiger over te brengen. Gelijkenissen worden
bijvoorbeeld gebruikt om een boodschap met een diepere
betekenis op een eenvoudige manier door te geven. Door een
gelijkenis is de les beter te onthouden en krijgt hij meer betekenis.

Aan de hand van de volgende ideeën kun je de symboliek in de
Schriften beter begrijpen:

1. Zoek naar een uitleg in de Schriften. In 1 Nephi 8 staat
bijvoorbeeld een visioen van Lehi. Later kreeg Nephi een
visioen van wat zijn vader had gezien en een uitleg van de
symbolen in het visioen van zijn vader (zie 1 Nephi 11–14).
Soms vind je een verklaring door de verwijzingen in de
voetnoten te gebruiken.

2. Denk na over de kenmerken van het symbool en wat je ervan
kunt leren. Alma gebruikte die vaardigheid om het gebruik
van de Liahona aan zijn zoon uit te leggen. (Zie Alma
37:38–47.)

3. Probeer erachter te komen of je door middel van het symbool
iets over de Heiland te weten kunt komen. De Heer zei tegen
Adam dat alle dingen van Hem getuigen. (Zie Mozes 6:63.)
Bijvoorbeeld: in hoeverre zijn de verschillende elementen in
het verhaal van Abraham die zijn zoon Isaak moest offeren
een symbool van het offer van Jezus Christus? (Zie Genesis
22:1–19; Jakob 4:5.)

Opschrijven
Zorg dat je papier of een 
aantekenschrift bij de hand hebt
om ideeën op te schrijven
die je wilt onthouden, zoals
opsommingen, bepaalde
inzichten die je krijgt of
gevoelens over iets wat je leest.
Om je bepaalde gedachten en
inzichten te herinneren als je later
weer in de Schriften leest, kun je
dergelijke ideeën ook in de
kantlijn van je Schriften noteren.

Veel mensen vinden het prettig
om bepaalde woorden en zinnen
in hun Schriften te markeren. Er
bestaat daarvoor geen vaste manier. (Misschien wil jij het
helemaal niet.) Sommige mensen arceren of onderstrepen
belangrijke woorden en zinnen die een vers bijzondere betekenis
geven. Je kunt de Schriften ook markeren door een kruisver-
wijzing in de kantlijn te plaatsen. Als je dat doet met verschillen-
de teksten over hetzelfde onderwerp, krijg je een aaneenschake-
ling van teksten over een bepaald onderwerp dat je kunt opzoe-
ken door een van de teksten in die tekstenreeks op te zoeken. Het
markeren van de Schriften is een hulpmiddel waardoor je
belangrijke teksten snel kunt vinden.

Na het lezen
Overdenken
Overdenken is diep over iets nadenken, iets overwegen, vragen
stellen en evalueren wat je weet en hebt geleerd. In de Schriften
wordt dat soms overpeinzen genoemd (zie Jozua 1:8). Er staan
verschillende goede voorbeelden in de Schriften van belangrijke
openbaringen die tot stand kwamen door overdenking, vooral
overdenking met betrekking tot de Schriften. (Zie LV 76:15–20;
138:1–11.)
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De Schriften op jezelf toepassen
De Schriften op jezelf
toepassen, betekent dat je ze
met je eigen leven vergelijkt.
Om de Schriften op jezelf te
kunnen toepassen, moet je
vragen stellen als: ‘Welke
evangeliebeginselen worden
hier besproken?’ en ‘In
hoeverre zijn die beginselen
op mij van toepassing?’ Als
we de Schriften in ons leven
willen toepassen, moeten we

naar de influisteringen van de Heilige Geest luisteren, die ‘u de
weg [zal] wijzen tot de volle waarheid’ (Johannes 16:13).

Nephi paste de Schriften toe op zichzelf en zijn familieleden door
een aantal beginselen uit Jesaja aan te halen. Hij leerde zijn
broers dat zij net als de Israëlieten van God waren afgedwaald –
God was niet van hen afgedwaald. Hij zei ook dat de Heer hen
genadig zou zijn en hen zou vergeven als ze zich bekeerden.
(Zie 1 Nephi 19:24; 21:14–16.) Nephi zei dat hun geloof in Jezus
Christus als de Verlosser zou toenemen als ze de woorden
van Jesaja op zichzelf zouden toepassen. (Zie 1 Nephi 19:23.)

Herlezen
We begrijpen niet meteen 
alles van een schrifttekst
als we die voor de eerste
keer lezen. Je moet eigen-
lijk je hele leven studeren
om de Schriften echt te
begrijpen. Vaak gaan we
pas na twee of drie keer
lezen bepaalde patronen
herkennen, beter visuali-
seren en de Schriften
beter begrijpen. Bij het
herlezen kun je zoeken
naar nieuwe leringen of
andere vragen stellen.
Als je probeert een
verhaal of een paar verzen in je eigen woorden op te schrijven,
kun je ontdekken of je begrijpt wat je hebt gelezen en een beter
begrip krijgen van de Schriften.

Opschrijven
Sommige mensen houden een dagboek bij waarin ze het
belangrijkste van wat ze gelezen hebben, opschrijven, wat ze
ervan vinden of hoe ze de beginselen kunnen toepassen. Als je
deze gids voor het seminarie-thuis gebruikt, wordt er van je
verwacht dat je een aantekenschrift bijhoudt. Dat aantekenschrift
zal fungeren als je dagboek over de Schriften.

Het is ook goed om met
anderen te bespreken wat je
hebt gelezen. Maak een paar
notities om je in herinnering
te brengen waarover je wilt
praten, en door erover te
praten zul je meer begrijpen
en onthouden.

Toepassen
De echte waarde van de kennis die je opdoet uit de Schriften
blijkt als je toepast wat je leert. Dichter bij de Heer komen en zijn
gemoedsrust ondergaan, zijn maar een paar van de zegeningen
die toevloeien aan wie het evangelie naleven. Daarnaast heeft de
Heer gezegd dat aan de mensen die naleven wat ze leren, meer
gegeven zal worden, en dat wie dat niet doen, hun kennis zullen
verliezen (zie Alma 12:9–11).

‘Verheugt u in Christus’ woorden, want Christus’
woorden zullen u alles zeggen, wat gij moet doen’
(2 Nephi 32:3).
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Dagen waarop ik tien minute De opgegeven hoofdstukken die ik deze week heb gelezen
of langer heb gelezen

1098765432Moroni 1Week 36SVDWDMZ

151413121110Ether 9Week 35ZVDWDMZ

8765432Ether 1Week 34ZVDWDMZ

987654Mormon 3Week 33ZVDWDMZ

2Mormon 14 Nephi 13029283 Nephi 27Week 32ZVDWDMZ

26252423222120193 Nephi 18Week 31ZVDWDMZ

1716151413123 Nephi 11Week 30ZVDWDMZ

109876543 Nephi 3Week 29ZVDWDMZ

23 Nephi 1161514Helaman 13Week 28ZVDWDMZ

12111098Helaman 7Week 27ZVDWDMZ

65432Helaman 1Week 26ZVDWDMZ

636261605958Alma 57Week 25ZVDWDMZ

5655545352Alma 51Week 24ZVDWDMZ

5049484746Alma 45Week 23ZVDWDMZ

4443424140Alma 39Week 22ZVDWDMZ

38373635Alma 34Week 21ZVDWDMZ

333231302928Alma 27Week 20ZVDWDMZ

2625242322Alma 21Week 19ZVDWDMZ

201918171615Alma 14Week 18ZVDWDMZ

131211109Alma 8Week 17ZVDWDMZ

76543Alma 2Week 16ZVDWDMZ

Alma 1292827Mosiah 26Week 15ZVDWDMZ

252423222120Mosiah 19Week 14ZVDWDMZ

18171615141312Mosiah 11Week 13ZVDWDMZ

1098765Mosiah 4Week 12ZVDWDMZ

32Mosiah 1Woorden van Mormon 1Omni 1Week 11ZVDWDMZ

Jarom 1Enos 176Jakob 5Week 10ZVDWDMZ

432Jacob 133322 Nephi 31Week 9ZVDWDMZ

30292827262 Nephi 25Week 8ZVDWDMZ

242322212019181716151413122 Nephi 11Week 7ZVDWDMZ

109872 Nephi 6Week 6ZVDWDMZ

54322 Nephi 1Week 5ZVDWDMZ

22212019181 Nephi 17Week 4ZVDWDMZ

16151413121 Nephi 11Week 3ZVDWDMZ

109876541 Nephi 3Week 2ZVDWDMZ

21 Néphi 1‘Inleiding, getuigenissen, (...)’

‘Titelpagina van het Boek van Mormon’‘De schriften bestuderen’Week 1ZVDWDMZ

Leesschema voor het Boek van Mormon
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Welkom in het Boek van Mormon

Het Boek van Mormon, een getuige
van Jezus Christus
Misschien is jou wel eens gevraagd, of misschien heb je jezelf wel
eens afgevraagd: ‘Wat is het Boek van Mormon?’ De Heer heeft
gezegd dat het Boek van Mormon ‘een kroniek bevat van een
gevallen volk en de volheid van het evangelie van Jezus Christus’
(LV 20:9) Hij heeft ook gezegd dat het Boek van Mormon bewijst
dat de Bijbel waar is en dat God in deze tijd, net als vroeger,
profeten roept en inspireert. (Zie LV 20:10–12.)

Om de wereld duidelijk te maken wat het Boek van Mormon is,
heeft ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, in 1982 aangekondigd: ‘De algemene autoriteiten
hebben kortgeleden besloten dat het Boek van Mormon vanaf nu
de titel “Het Boek van Mormon” zal dragen met als ondertitel
“Een getuige van Jezus Christus”.’ (Conference Report, oktober
1982, blz. 75; of Ensign, november 1982, blz. 53.)

De oorspronkelijke functie van het Boek van Mormon is aller-
eerst: ‘tot overtuiging van joden en andere volken [iedereen] dat
Jezus de Christus is, de eeuwige God, die Zich aan alle natiën
openbaart’ (titelpagina van het Boek van Mormon). Nog een doel
van het Boek van Mormon is: aan de wereld bewijzen dat Joseph
Smith een waar profeet van God is en dat daarom de kerk waar is
en dat de profeten die hem opgevolgd zijn, spreken in de naam
van God. (Zie LV 20:8–12.) Een verder doel is: ‘de mensen te
bewegen tot de God van Abraham, de God van Isaak en de God
van Jakob te komen, ten einde te worden gered’ (1 Nephi 6:4).

Wat kan een studie van het Boek van
Mormon voor mij betekenen?
Sommige mensen vragen zich af waarom we bij de Bijbel nog het
Boek van Mormon nodig hebben. President Ezra Taft Benson,
destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
uitgelegd:

‘Het Boek van Mormon, het verslag van Jozef, bekrachtigt en
verduidelijkt de Bijbel. Het verwijdert struikelblokken, het
herstelt veel duidelijke en kostbare zaken. Wij getuigen dat valse
leerstellingen worden tenietgedaan, geschillen worden opgelost
en vrede gevestigd wordt als men de Bijbel en het Boek van
Mormon samen gebruikt. (Zie 2 Nephi 3:12.)

‘We hoeven niet te bewijzen dat het Boek van Mormon waar is.
Het boek bewijst zichzelf. Alles wat we moeten doen is het lezen
en ons erover uitspreken! Het Boek van Mormon staat niet
terecht – de mensen van de wereld, en ook de leden van de kerk,
staan terecht met betrekking tot wat zij doen met deze tweede
getuige van Christus.

‘Ik getuig dat het Boek van Mormon het woord van God is; en
dat daarom Jezus de Christus is, dat Joseph Smith een profeet is
en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
waar is, met haar gemachtigde dienstknechten om in deze tijd de
heilbrengende verordeningen te verrichten.’ (Conference Report,
oktober 1984, blz. 7; of Ensign, november 1984, blz. 8.)

Het Boek van Mormon bevat werkelijk de ‘woorden van
Christus’. (Zie 2 Nephi 33:10–11; Moroni 10:26–27.) Kijk, nu je met
je reis door dit boek begint, uit naar de Heiland en verheug je in
zijn woorden. Je zult Hem vinden en geestelijk gevoed worden.
Bid en overpeins. Je zult antwoord krijgen op je vragen en over
wat je bezighoudt, ofwel door geïnspireerde woorden waarop de
Geest je aandacht zal vestigen of door de onovertroffen geest
van het boek zelf, waardoor je je zult afstemmen op het proces
van openbaring.

Denk vaak aan de belofte van Moroni dat, als je ‘zult vragen met
een oprecht hart en met een eerlijke bedoeling, en geloof hebt in
Christus, Hij door de kracht des Heiligen Geestes de waarheid er
van aan u bekend [zal] maken.

‘En door de kracht des Heiligen Geestes kunt gij de waarheid van
alle dingen weten’ (Moroni 10:4–5).
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Zoek de doeleinden

In de eerste alinea van de titelpagina legt Moroni uit dat het
Boek van Mormon geschreven is ‘op gebod en door de geest der
profetie en openbaring’. In de tweede alinea geeft hij een aantal
doeleinden of redenen aan waarom God geboden heeft dat
die verslagen bewaard moesten worden. Zoek zoveel mogelijk
doeleinden en schrijf ze in je aantekenschrift. Omcirkel er één
die voor jou van de grootste betekenis is.

Deze inleidende bladzijden bevatten waardevolle informatie
waardoor je het Boek van Mormon beter kunt begrijpen en meer
gaat waarderen. Sla ze niet over. De inzichten op die bladzijden
zullen je de basis verschaffen die je nodig hebt om dit heilige
verslag te begrijpen.

De Schriften begrijpen

Inleiding, zesde alinea – Wat is een [sluitsteen]?

Het Boek van Mormon is de sluitsteen van onze godsdienst.

Inleiding, 
getuigenissen, een 

korte uitleg en
de namen en volgorde

van de boeken

De titelpagina van het Boek van Mormon is geschreven door
Moroni, de zoon van Mormon. De profeet Joseph Smith heeft
uitgelegd: ‘De titelpagina van het Boek van Mormon is een
letterlijke vertaling, genomen van het allerlaatste blad, aan
de linkerzijde van de verzameling of het boek met platen, dat
het vertaalde verslag bevat; de schrijfrichting van het geheel is
dezelfde als van alle Hebreeuwse schrift in het algemeen; en
de genoemde titelpagina is geenszins in deze tijd samengesteld,
noch door mij, noch door iemand anders van deze generatie.’
(History of the Church, deel 1, blz. 72.)

Op de titelpagina wordt uitgelegd door welke macht het Boek
van Mormon geschreven is en door welke macht het in de
laatste dagen tevoorschijn zou komen. Moroni noemde ook
een aantal redenen waarom dit heilige verslag geschreven en
bewaard is om in onze tijd tevoorschijn te komen.

De Schriften begrijpen

De titelpagina – Wat wordt bedoeld met ‘huis van Israël’,
‘Joden’ en ‘andere volken’?
Jakob, zoon van Isaak en kleinzoon van Abraham, kreeg van de
Heer de naam Israël. (Zie Genesis 32:28.) ‘Het huis van Israël’
heeft betrekking op zijn nakomelingen. ‘Jood’ slaat oorspronkelijk
op iemand die behoort tot de stam van Juda, maar slaat nu ook
op iedereen van het koninkrijk van Juda, ook als hij of zij niet
echt van de stam Juda is. ‘Andere volken’ heeft betrekking op wie
niet van huis van Israël zijn of op wie niet in de God van Israël
geloven. In het Boek van Mormon kan het woord andere volken
ook betrekking hebben op wie buiten het land Israël woonden of
uit een ander land kwamen, waarbij niet gelet wordt op hun
afstamming.

De Schriften bestuderen
Bestudeer de titelpagina van het Boek van Mormon en maak
opgave A.

De titelpagina
Hoe en waarom het Boek van Mormon

geschreven is

De inleiding tot het Boek van Mormon



De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat ‘het Boek van Mormon
het nauwkeurigste boek ter wereld en de sluitsteen van onze
godsdienst’ is. (History of the Church, deel 4, blz. 461.) Hij heeft
ook gezegd: ‘Neem het Boek van Mormon en de openbaringen
weg, en waar blijft dan onze godsdienst? Nergens.’ (History of
the Church, deel 2, blz. 52.)

President Ezra Taft Benson heeft uitgelegd:

‘Een sluitsteen is de middelste steen in een gewelf. Hij zorgt
ervoor dat alle andere stenen op hun plaats blijven; als hij weg-
gehaald wordt, stort het gewelf in.

‘Het Boek van Mormon is in
drie opzichten de sluitsteen
van onze godsdienst. Het is
de sluitsteen van ons getuige-
nis van Christus. Het is
de sluitsteen van onze leer.
Het is de sluitsteen van ons
getuigenis.

‘Het Boek van Mormon is de
sluitsteen van ons getuigenis
van Jezus Christus, die zelf de
hoeksteen is van alles wat we
doen. Het getuigt met macht
en duidelijkheid van zijn
bestaan. (. . .)

‘Het Boek van Mormon is
ook de sluitsteen van de leer
van de opstanding. Zoals ik
eerder zei, heeft de Heer zelf

aangegeven dat het Boek van Mormon “de volheid van het evan-
gelie van Jezus Christus” bevat (LV 20:9). Dat wil niet zeggen dat
het iedere leerstelling bevat die ooit geopenbaard is. Het betekent
eerder dat wij in het Boek van Mormon de volheid vinden van
die leerstellingen die nodig zijn voor ons eeuwig heil. En ze wor-
den zo duidelijk en eenvoudig uitgelegd dat zelfs kinderen de
weg naar het heil en de verhoging kunnen vinden. Het Boek van
Mormon heeft zoveel te bieden dat ons begrip van de leringen
over het eeuwig heil verdiept. Zonder dat boek zou veel van wat
er in andere geschriften onderwezen wordt lang niet zo duidelijk
en waardevol zijn.

‘Ten slotte is het Boek van Mormon de sluitsteen van ons getui-
genis. Net zo goed als een gewelf instort wanneer de sluitsteen
weggehaald wordt, zo staat of valt de kerk met de waarheid van
het Boek van Mormon. De vijanden van de kerk begrijpen dat
maar al te goed. Daarom doen zij zoveel moeite om te bewijzen
dat het Boek van Mormon onjuist is, want als het Boek van
Mormon in diskrediet kan worden gebracht, gebeurt dat ook met
de profeet Joseph Smith. Dat is ook het geval met onze aanspraak
op de sleutels van het priesterschap, met openbaring en de her-
stelde kerk. Maar omgekeerd, als het Boek van Mormon waar is –
en miljoenen hebben nu getuigd dat zij een getuigenis van de
Geest ontvangen hebben dat het inderdaad waar is – dan moet
men de aanspraak op de herstelling en alles wat daarbij hoort
ook aanvaarden.’ (De Ster, januari 1987, blz. 4.)

Inleiding – profeten getuigen van het Boek van Mormon
President Marion G. Romney, destijds lid van het Eerste Presidium,
heeft gezegd: ‘Als we willen vermijden dat we het kwaad van de
wereld in ons leven integreren, moeten we een gedragslijn volgen
waarbij we dagelijks onze geest voeden en terugvoeren naar de

zaken van de geest. Ik ken daarvoor geen betere manier dan
dagelijks in het Boek van Mormon lezen.’ (Conference Report,
april 1980, blz. 88; of Ensign, mei 1980, blz. 66.)

Alle profeten van de laatste dagen hebben getuigd hoe belangrijk
het is dat we het Boek van Mormon bestuderen. President Ezra
Taft Benson heeft gezegd: ‘Er gaat een kracht van het boek uit die
u ten goede zal komen zodra u het ernstig begint te bestuderen.
U zult meer kracht vinden om verleiding te weerstaan. U zult
de kracht vinden om misleiding te vermijden. U zult de kracht
vinden om op het enge en smalle pad te blijven. De Schriften
worden “de woorden des levens” genoemd (LV 84:85), en dat
geldt vooral voor het Boek van Mormon. Wanneer u begint te
hongeren en te dorsten naar die woorden, zult u in toenemende
mate een overvloedig leven vinden.’ (De Ster, januari 1987, blz. 5.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Ik zou [iedereen]
die oud genoeg is om te lezen, willen aanraden om dit komende
jaar nog eens het Boek van Mormon te lezen. Het is geschreven
om de joden en de andere volken ervan te overtuigen dat Jezus
de Christus is. Er is niets belangrijker dan een persoonlijke,
onwankelbare overtuiging dat Jezus de Christus is, de levende
Zoon van de levende God. Dat is het doel van het tevoorschijn
komen van dat opmerkelijke en prachtige boek. Ik stel voor dat
u het herleest en met een potlood, een rood potlood als u dat
heeft, steeds een streepje zet als Jezus Christus genoemd wordt.
En als u dat doet, zult u er echt van overtuigd raken dat het
inderdaad nog een getuige is van de Heer Jezus Christus.’
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], blz. 44.)

Het getuigenis van drie getuigen – Wat betekent
‘onze klederen van het bloed van alle mensen
(. . .) reinigen’?
Bloed is, zoals het in deze zin gebruikt wordt, een symbool
voor zonde. Tegen wie door de Heer geroepen worden om tot
de wereld te getuigen, wordt gezegd dat ze gereinigd zullen
worden van het bloed van de wereld als zij getrouw het evan-
gelie verkondigen en ervan getuigen. Als zij hun roeping niet
trouw zijn, zullen ze een deel dragen van de zonden van
degenen aan wie ze over de waarheid hadden kunnen vertellen.
(Zie Jakob 1:18–19.)

Het getuigenis van acht getuigen – Waarom heeft God
zoveel getuigen geroepen?
De Heer heeft gezegd: ‘Op de verklaring van twee of drie zal
iedere zaak vaststaan.’ (Zie 2 Korintiërs 13:1.) Ouderling Joseph
Fielding Smith, destijds lid van het Quorum der Twaalf apostelen,
heeft uitgelegd: ‘[Gods] woord is altijd verkondigd door de
mond van naar behoren benoemde getuigen die aangewezen
waren om van zijn werk te getuigen. Het Boek van Mormon kon
op geen andere manier tevoorschijn komen en aan de wet vol-
doen. Hun profeten hebben verklaard dat de Heer ‘zovele getui-
gen als Hem goeddunkt’ zou oproepen [zie 2 Nephi 27:12–14]
om zijn werk te vestigen.’ (The Restoration of All Things [1945],
blz. 107.)

Oliver Cowdery David Whitmer Martin Harris
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Beknopt overzicht– Hoe zijn de verschillende reeksen
platen in het Boek van Mormon geordend?
Aan de hand van de illustratie op bladzijde 12 van dit lesboek
wordt duidelijk hoe de verschillende reeksen platen samen het
Boek van Mormon vormen. Houd in gedachten dat er veel meer
geschreven is dan Mormon en Moroni op de platen van Mormon
konden opnemen. (Zie Helaman 3:14–15; Ether 15:33.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer de inleiding, de getuigenissen en het beknopte
overzicht en maak twee van de volgende opgaven (A–F).

Wat betekenen ze voor jou?

In het citaat van de profeet Joseph Smith in de zesde alinea van
de inleiding staan de volgende drie beginselen over het Boek van
Mormon. Leg in je aantekenschrift uit waarom elk beginsel waar
is en wat het voor jou betekent. Maak gebruik van de informatie
in de inleiding.

1. Het Boek van Mormon is ‘het nauwkeurigste boek ter wereld’.

2. Het Boek van Mormon is ‘de [sluitsteen] van onze godsdienst’.

3. ‘Meer dan enig ander boek zal het volgen van de in dit boek
gegeven regels de mens nader tot God brengen.’

Maak een gewelf met een sluitsteen

Maak met gebruik van houten blokken of ander geschikt mate-
riaal een gewelf. (Zie de plaat van een gewelf op blz. 9.) Zet op de
sluitsteen: ‘Het Boek van Mormon’. Neem je gewelf mee naar
de klas en laat zien hoe de sluitsteen het gewelf overeind houdt.

Hoe kan ik weten dat het Boek van
Mormon waar is?

Lees de laatste twee alinea’s van de inleiding en leg in je aante-
kenschrift uit wat je moet doen om een getuigenis van de Geest te
krijgen dat het Boek van Mormon waar is.

Waarvan getuigden zij?

1. Schrijf op wat de drie getuigen zagen en hoorden, en wat de
acht getuigen zagen en aanraakten.

2. Wat betekent het voor jou dat elf mannen getuigd hebben dat
de profeet Joseph Smith de gouden platen werkelijk had,
en dat drie van die mannen een engel zagen en de stem van
de Heer hoorden?

Wat heeft indruk op jou gemaakt?

Schrijf, als je het getuigenis van de
profeet Joseph Smith gelezen hebt,
minstens één ding van dat getuigenis
op dat indruk op je heeft gemaakt.

Profeten spreken over het Boek
van Mormon

Maak een overzicht met vier kolommen. Zet boven de eerste
kolom: ‘Beloofde zegeningen’, boven de tweede: ‘Advies over het
lezen van het Boek van Mormon’, boven de derde: ‘Wat het boek
bevat’, en boven de vierde: ‘Getuigenissen van de profeten’. Lees
‘Wat is een sluitsteen?’ en ‘Profeten getuigen van het Boek van
Mormon’. Let op uitspraken die in een van de vier categorieën
passen en schrijf ze in de juiste kolom.
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DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VOOR HET BOEK VAN MORMON

Een paar bronnen voor de platen van Mormon
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Wat weet je over de profeet Nephi?
Je weet waarschijnlijk wel dat Nephi een van de schrijvers van
het Boek van Mormon was, maar wat weet je nog meer van hem?
Als je 1 en 2 Nephi leest, zul je merken dat Nephi ook ontwikkeld
was, dat hij een groot jager, smid, scheepsbouwer, zeevaarder en
goudsmid was, dat hij verslagen bijhield en vluchteling, tempel-
bouwer, koning, krijgsman, profeet en ziener was. Denk je dat
iemand met die ervaring ons iets over het leven zou kunnen
leren?

Waar en wanneer leefde Nephi?
Nephi woonde in de buurt van Jeruzalem, in het zuidelijke
koninkrijk Juda, ongeveer zeshonderd jaar voor de geboorte
van Christus. De machtige naties Babylon en Egypte streden om
dat deel van de wereld, en dat koninkrijkje van de Joden lag
opgesloten in het midden.

Vanwege goddeloosheid was het noordelijke koninkrijk van Israël
meer dan honderd jaar daarvóór veroverd en was de bevolking
ervan door de Assyriërs in ballingschap weggevoerd. In de tijd
van Nephi heerste er alom goddeloosheid en waren de Joden
onderworpen aan de ene vreemde macht na de andere. Profeten
als Jeremia en Nephi’s vader, Lehi, profeteerden dat het konink-
rijk Juda ook vernietigd zou worden als het volk zich niet bekeer-
de. De profeten Ezechiël en Daniël leefden ook ongeveer in die
tijd.

1 Nephi 
(tussen 600 en 570 v.C.)

2 Nephi 
(tussen 588 en 545 v.C.)

Jakob 
(tussen 544 en 421 v.C.)

Enos 
(tussen 544 en 421 v.C.)

Jarom 
(tussen 420 en 399 v.C.)

Omni 
(tussen 361 en 130 v.C.)

BRON

De kleine platen van Nephi

BOEKEN

Waarom schreef Nephi dit boek?
Nephi hoopte dat we door het lezen van dit boek bepaalde waar-
heden zouden leren. In zijn inleiding geeft hij een kort overzicht
van zijn familie, hun reizen en hun worstelingen. (Zie de alinea
onder de titel van het boek, vóór hoofdstuk 1.) Hij schreef dat hij
zou laten zien ‘dat de tedere barmhartigheden des Heren met
allen zijn die Hij wegens hun geloof heeft uitverkoren om hun
macht te verlenen, ja, de macht ter bevrijding’ (1 Nephi 1:20).
Hij legde ook uit dat het zijn doel was om ‘over de dingen Gods’
te schrijven om ‘de mensen te bewegen tot de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob te komen, ten einde te
worden gered.’ (1 Nephi 6:3–4; zie ook Jakob 1:1–4.)

Wees je er dus bij het lezen van 1 Nephi van bewust dat hij ons
leert dat we tot Jezus Christus moeten komen om gered te
worden. Hij gebruikt de belevenissen van zijn familie om aan
te tonen dat de Heer de macht heeft om mensen die Hem
trouw zijn te redden, zowel in dit leven als in het leven hierna.

De gebeurtenissen in 1 Nephi beginnen zeshonderd jaar voor
de geboorte van Christus. In die tijd waren de Joden vanwege
hun goddeloosheid onderworpen aan het machtige Babylonische
rijk. De profeet Jeremia spoorde de Joden aan zich aan Babylon
te onderwerpen daar ze anders vernietigd zouden worden. (Zie
Jeremia 27:12–13.) De profeet Lehi werd ook geroepen om hen
tot bekering aan te zetten. (Zie 1 Nephi 1:18–19.) De Joden
kozen er echter voor om te luisteren naar de raad van valse 

1 Nephi 1
De profeet Lehi wordt geroepen

om de Joden te waarschuwen

Egypte

Nijl

Juda

Israël Babylon
(Middellandse Zee)

Grote Zee

Rode 
Zee

Lager 
gelegen zee

(Perzische 
Golf)

Het eerste boek Nephi



profeten die profeteerden dat Babylon, en niet Juda, vernietigd
zou worden. (Zie Jeremia 28:1–4.) Zij kwamen in opstand tegen
Babylon en in ongeveer 586 v.C. werd het koninkrijk Juda met
zijn hoofdstad, Jeruzalem, verwoest en werden veel Joden in
gevangenschap naar Babylon weggevoerd.

Babylon veroverde eerst Assyrië en trok daarna op om heel Israël te
veroveren

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de Heer ware profeten roept
en voorbereidt? Daarover komen we iets te weten in 1 Nephi 1,
waar Nephi ons vertelt hoe de Heer zijn vader, Lehi, riep om
tot de Joden te profeteren. Let er tijdens het lezen op in welk
opzicht de roeping van Lehi overeenkwam met de manier waar-
op andere profeten geroepen zijn. (Zie bijvoorbeeld Jesaja 6:1–8;
Ezechiël 1:1–3, 26–28; 2; Openbaring 10:1–2, 8–11; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:15–35.)

De Schriften begrijpen

1 Nephi 1:2 – In welke taal schreef Nephi op de platen?
Nephi had het over de ‘taal van mijn vader’ en ‘de taal der
Egyptenaren’. Aan het eind van het Boek van Mormon beschreef
Moroni de taal waarin hij en zijn vader schreven als ‘hervormd
Egyptisch’ (Mormon 9:32). ‘Het is niet bekend of Nephi, Mormon
of Moroni Hebreeuws schreven in hervormd Egyptische tekens
of dat ze hun platen graveerden in zowel de Egyptische taal als
Egyptische tekens, of dat Nephi in één taal schreef en Mormon
en Moroni, die ongeveer negenhonderd jaar later leefden, in een
andere taal schreven.’ (Daniël Ludlow, Encyclopedia of Mormonism,
vijf delen [1992], deel 1, blz. 179.)

Voorbeelden van tekens op de platen van het Boek van Mormon

Egypte Arabische 
Woestijn

Israël Babylonië

Kaspische 
Zee

Juda

Rode Zee

Assyrië

Lager gelegen 
zee

(Perzische Golf)

Grote 
Zee

(Middellandse 
Zee)

1 Nephi 1:20 – Wat wilde Nephi ons leren?
In vers 20 vertelt Nephi waarom hij de geschiedenis van zijn
familie opschreef. (Zie ook ‘Waarom schreef Nephi dit boek?’ op
blz. 13 van dit lesboek.) Let bij het lezen van de twee boeken van
zijn hand op voorbeelden van dat doel.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 1 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

In welk opzicht lijkt jouw leven op dat
van Nephi?

Aan het begin van zijn verslag stelde Nephi zich voor.

1. Lees 1 Nephi 1:1–3 zorgvuldig en let op sleutelwoorden en
zinnen waaruit blijkt hoe Nephi’s leven was. Je kunt die
woorden eventueel in je Schriften markeren. Schrijf in je
aantekenschrift een of twee zinnen waarin je samenvat wat
Nephi over zichzelf vertelde.

2. Vertel waarom jouw leven in ten minste één opzicht lijkt op
dat van Nephi.

Let op het patroon

1. Doorzoek 1 Nephi 1:5–20 en schrijf op wat er met Lehi
gebeurde. Aan de hand van de volgende vragen zul je de
belangrijkste punten vinden:

• Wat deed Lehi eerst? (Zie vs. 5.)

• Wat zag hij? (Zie vss. 6–10.)

• Wat kreeg hij? (Zie vs. 11.)

• Wat kwam hij te weten? (Zie vss. 13–14.)

• Wat deed hij met die kennis? (Zie vs. 18.)

• Hoe reageerde het volk op zijn boodschap? (Zie vss. 19–20.)

2. Lees de volgende teksten en noteer woorden en zinnen waar-
uit blijkt dat andere profeten net zulke ervaringen hebben
gehad als Lehi: Ezechiël 1:1–3, 26–28; 2; Openbaring 10:1–2,
8–11; Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–35.

3. Wat kom je hierdoor te weten over de roeping van de profeet
Joseph Smith?

Schrijf een samenvatting

Nephi las het verslag van zijn vader en maakte toen op zijn eigen
platen een beknopte (of verkorte) versie. Daarvoor koos Nephi
die gedeelten waarvan hij dacht dat wij daardoor de Heiland en
zijn verlangen om ons te helpen, beter zouden begrijpen. Een
beknopte versie schrijven is moeilijk omdat degene die het maakt,
moet bepalen wat hij erin en wat hij eruit moet laten. Schrijf een
beknopte versie van drie verzen uit 1 Nephi 1, door ze in één zin
samen te vatten. Doe dat met hetzelfde doel dat Nephi voor ogen
had. (Zie ‘Waarom schreef Nephi dit boek?’ op blz. 13 van dit
lesboek.)
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Lehi was niet de enige profeet die de Joden boos maakte door
hun de waarheid te vertellen. Jeremia is in ongeveer dezelfde
periode ook vervolgd en gevangengenomen. In 1 Nephi 2 zul
je lezen wat de Heer deed om Lehi en zijn gezin te redden,
niet alleen uit de handen van de boze Joden, maar ook van de
naderende verwoesting van Jeruzalem. Wat leer jij van de
verschillende manieren waarop Lehi’s kinderen reageerden op
wat Lehi op verzoek van de Heer deed?

De Schriften begrijpen

1 Nephi 2:2–6 – Waar was de wildernis?
Lehi leidde zijn gezin van uit Jeruzalem naar de Rode Zee, dicht
bij de Golf van Akaba. De afstand is ongeveer 290 kilometer.
Het was een heet en dor land, bekend vanwege de dieven die
op de loer lagen om onvoorbereide reizigers te beroven. Toen ze
de Rode Zee bereikt hadden, trok Lehi in zuidelijke richting en
reisde nog drie dagen voordat ze hun kamp opzetten in een 

Jeruzalem

Overvloed (?)

‘Dicht bij de oevers 
van de Rode Zee’ 
(1 Nephi 2:5)

‘Aan de zoom 
bij de Rode Zee’ 
(1 Nephi 16:14) ‘Van die tijd af reisden 

wij bijna oostwaarts’ 
(1 Nephi 17:1)

Ismaël stierf op een 
plaats ‘die Nahom 
werd genoemd’ 
(1 Nephi 16:34)

(1 Nephi 17:4)

(Perzische Golf)

Lager 
gelegen zee

Rode 
Zee

1 Nephi 2
‘[Ik] riep de Here aan. 

En zie, Hij kwam tot mij’

rivierdal. Lehi’s gezin kan er ongeveer twee weken over gedaan
hebben om van de stad Jeruzalem naar die plek te reizen. Denk
aan de tijd en de afstand als je leest over de tochten terug naar
Jeruzalem.

1 Nephi 2:1 – Wat is ‘een man die visioenen ontvangt’?
Lehi werd zo genoemd omdat hij visioenen, dromen en andere
openbaringen van God ontving. De meeste mensen zouden dat
een goede eigenschap vinden, maar Laman en Lemuël gebruikten
die term om Lehi te karakteriseren als een onpraktische dromer.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 2 en maak opgave A of B en vervolgens
opgave C.

Schrijf een nieuwsbericht

De joden mopperden en waren boos vanwege Lehi’s openbaar
getuigenis tegen hun goddeloosheid. Doe alsof je een verslag-
gever bent die naar Lehi’s huis is gegaan en heeft gemerkt dat
het hele gezin vertrokken is. Van de buren krijg je de informatie
in 1 Nephi 2:1–4. Maak in je aantekenschrift een nieuwsbericht
waarin je schrijft over de plotselinge verdwijning van Lehi en zijn
gezin.

Schrijf een briefje

Nephi beschreef Laman en Lemuël als ‘hardnekkig’ omdat ze
koppig waren in hun ongerechtigheid. Ze geloofden niet dat hun
vader door God geïnspireerd was en ze waren boos omdat ze
hun landerijen en rijkdommen in Jeruzalem achter moesten laten
en moesten lijden in de wildernis. (Zie 1 Nephi 2:11–13.) Hun
broer Nephi ‘was bedroefd wegens de verstoktheid van hun hart
[en] bad (. . .) tot de Here voor hen’ (vs. 18). Schrijf in een briefje
aan Laman en Lemuël hoe belangrijk het is dat ze hun vader eren
en nederig zijn zodat ze ‘de handelingen van God, die hen had
geschapen’ (vs. 12) kunnen begrijpen.

Vergelijk de handelingen en de
resultaten

De reactie van Laman en Lemuël op de beslissing van hun vader
om Jeruzalem te verlaten, was heel anders dan die van Nephi.

1. Lees 1 Nephi 2:11–14 nog eens door en noteer minstens drie
redenen waarom Laman en Lemuël in opstand kwamen.

2. Lees de verzen 16–17 nog eens door en beschrijf wat Nephi
deed waardoor hij niet in opstand kwam.

3. Wat moet men volgens deze verzen doen om niet tegen Gods
geboden in opstand te komen?
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Zou je een nieuwe poging wagen als je geprobeerd had een
moeilijke taak die je vader je gegeven had, uit te voeren en
daarin gefaald had? Zou je het opgeven als je in een tweede
poging bijna gedood was en het nog niet gelukt was? Zou het
wat uitmaken als je wist dat de opdracht van je hemelse Vader
kwam en niet van je aardse vader? In 1 Nephi 3–4 kregen de
zoons van Lehi zo’n opdracht. Let erop wie geloofde dat de
opdracht vervuld kon worden en waarom hij dat geloof had.
Let er ook op dat de opdracht door dat geloof niet gemakkelijk
werd, maar wel uitvoerbaar.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 3:11 – Wat betekent ‘wij lootten’?
Loten werd gebruikt als een manier om te kiezen. We weten
niet precies hoe ze dat deden, maar strootjes trekken of een
munt opgooien zijn voorbeelden van hetzelfde begrip. Vroeger
geloofde men echter dat de Heer de uitkomst ervan bepaalde.
(Zie Spreuken 16:33.)

1 Nephi 3:3, 12–13, 23–27; 4:7–9, 12–13, 19–22 –
Wat weten we van Laban?
Een schrijver, die lid is van de kerk, heeft gewezen op een aantal
zaken die we uit deze hoofdstukken over Laban te weten kunnen
komen: ‘Terloops komen we te weten dat hij bevel voerde over
een garnizoen van vijftig, dat hij in volle, ceremoniële wapenrus-
ting met ‘de ouderlingen der Joden’ samenkwam (1 Nephi 4:22)
om ’s nachts in het geheim overleg te plegen, dat hij een schat
bewaakte, dat hij bij de oude aristocratie hoorde, dat hijzelf een
verre verwant was van Lehi, dat hij zijn baan waarschijnlijk
gekregen had vanwege zijn voorouders omdat het zeker zijn
eigen verdienste niet was, dat er in zijn huis heel oude verslagen
bewaard werden, dat hij groot was, driftig, sluw en gevaarlijk
en dat hij op de koop toe ook nog wreed, hebzuchtig, geweten-
loos en zwak was, en dronk. (Hugh Nibley, Lehi in the Desert,
and the World of the Jaredites [1988], blz. 97.)

1 Nephi 3–4
Als je geloof hebt, 

zal de Heer je helpen

1 Nephi 4:10–18 – Waarom heeft Nephi Laban gedood?
De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

‘Wat in de ene situatie verkeerd is, kan in een andere situatie
goed zijn, en is dat ook vaak.

‘God heeft gezegd: ‘Gij zult niet doden’ [Exodus20:13]; op een
ander moment zei Hij: ‘[Gij] zult niets wat adem heeft, in leven
laten’ (Deuteronomium 20:16}. Dat is het beginsel van het bestuur
van de hemel – door openbaring aangepast aan de omstandig-
heden waarin de kinderen van het koninkrijk geplaatst zijn. Wat
God ook vraagt, is goed, ongeacht wat het is en hoewel we er de
zin pas van inzien als de gebeurtenis allang tot het verleden
behoort. Als we eerst het koninkrijk van God zoeken, zal al het
goede worden toegevoegd.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
samengesteld door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 256.)

1 Nephi 4:30–38 – De kracht van een eed in de tijd
van Nephi
‘Zowaar de Here leeft en ik leef’ (1 Nephi 4:32) is een voorbeeld
van een plechtige eed en werd in het oude Midden-Oosten als
heel heilig beschouwd. ‘Een eed was het meest bindend en plech-
tig als die gezworen werd bij het leven van iets, al was het maar
een grasspriet. De enige eed die nog indrukwekkender was dan
“bij mijn leven” of (minder gebruikelijk) “bij het leven van mijn
hoofd” is (. . .) “bij het leven van God”, of “zo waar als de Heer
leeft”.’ (Hugh Nibley, An Approach to the Book of Mormon, tweede
druk [1964], blz. 104.)

Let op hoe snel Zoram kalmeerde door wat Nephi zei (zie
1 Nephi 4:35) en hoe snel de broers Zoram vertrouwden toen hij
gezworen had dat hij met hen mee zou gaan. (Zie vs. 37.) In onze
tijd, waarin beloften vaak niet zo heilig gevonden worden, is het
opmerkelijk wat er tussen Nephi en Zoram gebeurde. Zie ook
1 Nephi 3:15, waar Nephi een eed zweert dat ze de koperen
platen te pakken zullen krijgen.
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 3–4 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C). 

Tekstenbeheersing – 1 Nephi 3:7

1. Lees 1 Nephi 3:1–8 en schrijf dan in je aantekenschrift: Ik
zal en want ik .
Lees vers 7 nog eens en vul op elke lege plek een woord in.
Leg uit hoe deze zin samenvat waarom Nephi niet mopperde
terwijl zijn broers dat wel deden.

2. Herschrijf vers 7 en zet jouw naam in de plaats van het woord
Nephi. Schrijf dan iets over ten minste één gelegenheid waarbij
jij, net als Nephi, het geloof en de moed had om iets moeilijks
te doen wat de Heer van je gevraagd had.

3. Vat de betekenis van 1 Nephi 3:7 samen door het vers op te
schrijven als een korte, gemakkelijk te onthouden zin, zoals
‘Vergroot je pas’ of ‘Elk lid een zendeling’.

Wat kunnen wij van die zending leren?

1. Nephi en zijn broers deden drie pogingen om de koperen
platen van Laban te bemachtigen. De eerste twee pogingen
worden beschreven in 1 Nephi 3:11–27. Maak in je aanteken-
schrift een overzicht zoals je hieronder ziet. Vul aan de hand
van wat je gelezen hebt de vakjes in om aan te geven wat er
bij de eerste twee pogingen gebeurde en leg uit waarom die
pogingen volgens jou mislukten.

2. Lees 1 Nephi 4 nog eens door, vul de vakjes van de derde
poging in en beantwoord de volgende vragen om na te denken
over wat je bestudeerd hebt:

a. Welke verschillen zie je tussen datgene waarop Nephi’s
broers de eerste twee keren hun vertrouwen stelden om
de platen te bemachtigen en datgene waarop Nephi bij
de derde poging vertrouwde? (Zie 1 Nephi 3:11–13, 24;
1 Nephi 4:5–12.)

b. Op welke manier kan wat jij geleerd hebt over het succes
van de derde poging voor jou een hulpmiddel zijn om met
succes je eigen problemen het hoofd te bieden?

c. Wat kom je te weten over de waarde die de Heer aan de
Schriften hecht doordat Hij Nephi het gebod gaf om Laban
te doden?

Wie ging of
wie gingen er?

Wat deden
zij of wat
deed hij?

Wat 
gebeurde er?

Waarom
mislukte of
lukte het
volgens jou?

Eerste 
poging

Tweede 
poging

Derde 
poging

3. Pas Nephi’s ervaring toe op je eigen leven. Beschrijf ten minste
één moeilijkheid waarmee jij te maken hebt en waarbij je door
Nephi’s voorbeeld te volgen de juiste keuze zou kunnen
maken.

Ontstaat geloof door wonderen?

Na twee mislukte pogingen kreeg Nephi van Laman en Lemuël
de schuld van wat er gebeurd was en begonnen ze hem en Sam
met een stok te slaan.

1. Lees 1 Nephi 3:28–31 nog eens door en beschrijf in je aanteken-
schrift waardoor ze ophielden.

2. Zelfs na wat er gebeurd was, geloofden de oudere broers nog
steeds niet dat God machtiger was dan Laban. (Zie vs. 31.)
Schrijf in het kort op waarom Laman en Lemuël volgens jou
weigerden te geloven.

3. Lees 1 Nephi 4:1–3 nog eens door en schrijf nog een stukje
waarin je uitlegt waarom Nephi volgens jou zo’n krachtig
geloof had.

Hoe waardevol zijn de Schriften? In 1 Nephi 4 kwam Nephi
tot het inzicht: ‘Het is beter dat één mens omkomt dan dat een
natie in ongeloof zou moeten omdolen en vergaan’ (vs. 13). In
1 Nephi 5 staat een verslag over de emotionele prijs die Lehi en
Sariah betaalden door hun zoons terug te sturen voor de platen,
maar ook dat wat Lehi op die platen vond, aantoonde dat hun
inspanningen en offers de moeite waard waren. In 1 Nephi 6
zul je lezen wat Nephi vond van wat hij schreef. Denk er bij het
lezen van deze hoofdstukken over na hoe waardevol de Schriften
voor jou zijn.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 6:3–6 – Waarom hield Nephi een verslag bij?
De meeste boeken worden geschreven om informatie te verstrek-
ken, om te overtuigen of ter ontspanning, maar hun uiteindelijke
doel is lezers te winnen en een genoegen te doen. Nephi heeft
uitgelegd dat zijn verslag niet geschreven is om de wereld, maar
om God een genoegen te doen. (Zie 1 Nephi 6:5.) Zie 1 Nephi 9
voor meer informatie over het doel van Nephi’s verslag.

1 Nephi 5–6
Het belang van heilige verslagen
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 5–6 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

Schrijf een stukje in een dagboek

1. Doe, als je 1 Nephi 5 gelezen hebt, alsof jij Sariah bent en
schrijf in die rol een stukje in haar dagboek. Leg uit hoe Sariah
zich volgens jou in vss. 1–9 voelde. Verwerk daarin de vol-
gende punten:

a. Waarover ze klaagde

b. Wat Lehi tegen haar zei

c. Door welke gebeurtenis haar getuigenis sterker werd

2. Schrijf een stukje waarin je iets vertelt wat jij hebt meege-
maakt waardoor je te weten bent gekomen dat God Zich aan
zijn beloften houdt en dat Hij zegent wie Hem liefhebben en
dienen.

Maak een lijst

1. Maak een lijst van wat Lehi op de koperen platen aantrof
door de zinnen hieronder in je aantekenschrift af te maken.
(Zie 1 Nephi 5:10–16.)

a. De platen bevatten de vijf .

b. En ook een verslag van vanaf het begin
tot aan de regering van .

c. En ook de profetieën van , waaronder veel
van .

d. Ook een geslachtsregister van , waaruit
bleek dat hij een afstammeling was van .

2. Lees 1 Nephi 5:17–22 nog eens door en vertel welke uitwer-
king het lezen in de Schriften op Lehi had. Hoe spreekt de
Geest tot jou als jij in de Schriften leest?

Volg Nephi’s voorbeeld

1. Wat wilde Nephi volgens 1 Nephi 6 in zijn verslag opnemen?
Wat liet hij weg? Waarom?

2. Volg Nephi’s voorbeeld en schrijf vijf aspecten van je getui-
genis op ‘die Gode behaaglijk zijn en ook hun, die niet van de
wereld zijn’ (vs. 5).

Nephi en zijn broers kregen opdracht om weer naar Jeruzalem
te gaan. Deze keer werden ze gestuurd om Ismaël en zijn gezin
mee terug te brengen. Waarom koos de Heer het gezin van 

1 Nephi 7
Ismaël sluit zich in de wildernis

bij Lehi aan

Ismaël? Waarom zou Ismaël ervoor kiezen om zich bij Lehi aan
te sluiten? Hoe reageerden Laman en Lemuël op die opdracht?
Zoek bij het lezen van 1 Nephi 7 naar mogelijke antwoorden op
deze vragen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 7:2 – Waarom koos de Heer het gezin van
Ismaël?
De Heer gaf Lehi opdracht om zijn zoons naar Jeruzalem te
sturen om Ismaël en zijn gezin mee terug te brengen naar de wil-
dernis. Ismaël moet, in ieder geval onder andere, gekozen zijn
omdat hij bereid was de Heer te volgen. Nephi schreef dat zij ‘de
woorden van de Heer tot hem spraken’ (1 Nephi 7:4) en de Heer
‘verzachtte het hart van Ismaël’ (vs. 5).

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 7 en maak opgave A of B.

Schrijf op wat er gebeurde

Noteer de belangrijkste gebeurtenissen in 1 Nephi 7. Denk vooral
na over de verzen 1, 4–6, 8, 16, 18–19 en 22.

Analyseer wat er gebeurde en pas
dat toe

1. Lees 1 Nephi 7:1–5 nog eens en leg uit waarom de Heer
volgens jou Ismaël en zijn gezin koos om zich in de wildernis
bij Lehi aan te sluiten.

2. In de verzen 10–12 herhaalt Nephi dezelfde zin driemaal.
Welke zin? Wat vergaten Laman en Lemuël en waarom zou
dat voor hen een reden zijn om opstandig te worden? Noteer
minstens drie begrippen of gebeurtenissen uit jouw leven
waardoor je gehoorzamer zou zijn geweest als je er altijd aan
gedacht had.

3. Schrijf in een paar regels waarom je in 1 Nephi 7:16–19 een
voorbeeld herkent van de ‘tedere barmhartigheden’ die
Nephi aan het begin van zijn boek beloofde ons te laten zien.
(Zie 1 Nephi 1:20.)
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Lehi’s geïnspireerde droom is een symbool van ons leven in de
sterfelijkheid. We kunnen onszelf erin terugvinden en zien
waar ons leven heenleidt als we op het pad blijven waarop we
ons nu bevinden. Let erop waardoor Lehi vreugde en verdriet
onderging. Let er ook op wat Lehi’s kinderen in die droom
deden. Waarom waren sommigen van hen in gevaar? Denk
erover na wat Lehi gevoeld kan hebben toen hij overdacht wat
de Heer hem in die droom openbaarde.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 8 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

Zoek de sleutel

In zijn droom bevond Lehi zich vele uren in een donkere, treurige
woestenij. (Zie 1 Nephi 8:4–9.) Wat deed Lehi om uit die duis-
ternis te komen? Waarom lijkt de duisternis waarin Lehi zich
bevond op de wereld waarin wij leven? Hoe kan wat Lehi deed
om uit die duisternis te komen ook voor jou een hulpmiddel zijn?

1 Nephi 8
Lehi’s droom

Zoek de zin bij de tekst

Door Lehi’s droom begrijpen we belangrijke levensbeginselen en
begrijpen we waarom we ons moeten inspannen om het evan-
gelie na te leven. De beelden in de droom zijn symbolisch voor
problemen waarmee we elke dag te maken krijgen. Schrijf op wat
Lehi zag, zoals hieronder wordt aangegeven, en kies dan, aan de
hand van 1 Nephi 8, de zin die het beste bij dat beeld past.

Schrijf een interview voor de krant

Lehi vertelt ons dat de vrucht van de boom in zijn droom
‘begeerlijk was om iemand gelukkig te maken’ (1 Nephi 8:10) en
dat de smaak van de vrucht hem met ‘zeer grote vreugde’ ver-
vulde (vs. 12). In zijn droom zag Lehi vier groepen mensen die de
mensen in dit leven voorstellen:

• Die probeerden bij de boom te komen maar verdwaalden in de
donkere mist (zie vss. 21–23)

• Die de boom bereikten maar verloren gingen toen de menigte
hen bespotte (zie vss. 24–25, 28)

• Die meer verlangden naar het grote, ruime gebouw dan naar
de vrucht van de boom (zie vss. 26–27, 31–33)

• Die de boom bereikten en zich niet schaamden (zie vs. 30)

1. ‘Een donkere en droeve
wildernis’ (vs. 4)

2. ‘Een man (. . .) [in] een
wit kleed’ (vs. 5)

3. ‘Een groot en uitgestrekt
veld’ (vs. 9)

4. Een boom met prachtige
vruchten (zie vs. 10)

5. ‘Een rivier’ (vs. 13)

6. ‘Een ijzeren roede’ 
(vs. 19)

7. Een smal pad langs de
rivier (zie vs. 20)

8. ‘Een zware mist’ (vs. 23)

9. ‘Een groot en ruim
gebouw’ (vs. 26)

a. een prettige plaats
b. een angstwekkende

plaats

a. maakte dat Lehi zich op
zijn gemak voelde

b. maakte dat Lehi nog
angstiger werd

a. ook een donkere en
akelige plaats

b. een neutrale plaats

a. het middelpunt van de
droom

b. de oorzaak van Lehi’s
zorgen

a. een gevaar
b. een geschenk van God

a. een aangegeven pad naar
de boom

b. voorkwam dat de
reizigers in de rivier
vielen

a. gemakkelijk te volgen
b. moeilijk te volgen

a. maakte het reizen
moeilijk

b. veroorzaakt door de vele
mensen

a. stond naast de boom des
levens

b. stond aan de overkant
van de rivier

Wat Lehi zag Welke woorden geven 
dat het beste weer?
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1. Stel voor dat je verslaggever bent en dat je iemand van elk van
de vier groepen een interview afneemt. Schrijf aan de hand
van wat je over elke groep gelezen hebt, wat elke persoon op
de volgende vragen zou antwoorden:

a. Waar probeerde u heen te gaan? Waarom?

b. Bent u wel of niet gekomen waar u heen wilde? Hoe komt dat?

c. Vindt u de plek waar u terecht bent gekomen, prettig?
Waarom wel of waarom niet?

2. Stel dat u diezelfde mensen in het leven hierna kon
interviewen. Schrijf op hoe zij vanuit dat gezichtspunt de
laatste vraag zouden beantwoorden.

Nephi hield twee verslagen bij. Het ene was de wereldlijke
geschiedenis van zijn volk (de grote platen van Nephi); het
tweede was een heilig verslag (de kleine platen van Nephi). Let
bij het lezen van 1 Nephi 9 op de redenen waarom Nephi die
twee verslagen bijhield. Je zult te weten komen wat ons nu
bekend is over de redenen waarom hij twee stel platen bijhield.
Door die gebeurtenis wordt het ons duidelijk dat de Heer een
plan heeft waarbij Hij rekening houdt met onze fouten en
successen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 9:3–6 – Voor een wijs doel
In 1828 was de profeet Joseph Smith bezig met de vertaling van
het Boek van Mormon en had hij 116 met de hand geschreven
bladzijden af. Martin Harris smeekte Joseph Smith diverse keren
of hij de vertaling aan zijn familie mocht laten zien. De Heer
weigerde eerst, maar gaf uiteindelijk toestemming, mits Martin
beloofde ze alleen maar aan een paar uitverkorenen te laten zien.
Martin brak zijn belofte en de 116 bladzijden raakten weg. Joseph
was heel erg neerslachtig, maar door die gebeurtenis leerde hij
een waardevolle les over gehoorzaamheid en dat het voor de
goddelozen onmogelijk is om het werk van onze hemelse Vader
tegen te houden. (Zie LV 3:1–10.)

1 Nephi 9
Twee stel platen

De Heer wist wat Martin Harris zou doen en hield daar meer dan
tweeduizend jaar van tevoren al rekening mee. De Heer zei tegen
Nephi dat hij twee verslagen over dezelfde periode moest maken.
Het ene, op de grote platen, bevatte de wereldlijke geschiedenis
van de Nephieten. Het andere, op de kleine platen, was bestemd
voor hun geestelijke geschiedenis. Joseph Smith begon te vertalen
vanuit Mormons samenvatting van de grote platen, dus de 116
bladzijden die Martin verloor, bevatte gegevens over de wereld-
lijke geschiedenis.

De Heer wist ook dat de vijanden van de profeet de gestolen
bladzijden zouden veranderen, zodat ze, als Joseph hetzelfde
materiaal nog eens zou vertalen, konden zeggen dat hij geen
profeet was omdat hij het niet tweemaal hetzelfde kon vertalen.
(Zie LV 10:10–19.) De Heer zei tegen Joseph dat hij dat deel niet
opnieuw moest vertalen, maar moest beginnen met de vertaling
van de kleine platen van Nephi die gingen over dezelfde periode
maar het geestelijke verslag bevatten, wat belangrijker was. (Zie
LV 10:30–45; zie ook ‘De belangrijkste bronnen voor het Boek van
Mormon’, blz. 12.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 9 en maak opgave A en B.

Maak een aantekening in de kantlijn

In 1 Nephi 9 gebruikt Nephi de zinsdelen ‘deze platen’ en
‘andere platen’, waarmee hij doelt op de twee stel platen die hij
van de Heer moest maken. Maak in de kantlijn van je Schriften
een aantekening zoals hieronder wordt aangegeven om te
kunnen onthouden over welke platen hij het heeft: deze platen =
kleine platen en andere platen = grote platen.

Pas het toe op je leven

Nephi gehoorzaamde de Heer en maakte twee stel platen, hoewel
hem niet gezegd werd waarom. Hoe kan Nephi’s voorbeeld van
geloof en gehoorzaamheid jou inspireren om geboden na te leven
die je niet helemaal begrijpt?
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De hoofdstukken 1–8 van 1 Nephi zijn voornamelijk Nephi’s
samenvatting van het verslag van zijn vader, Lehi, en hoofdstuk
9 bevat Nephi’s uitleg waarom hij twee stel platen bijhoudt. In
1 Nephi 10 begon Nephi aan een verslag van zijn eigen leven en
bediening. (Zie 1 Nephi 10:1.) Hij nam daarin ook een profetie
van zijn vader over de toekomst op. Let er bij het lezen van die
profetie op hoeveel bijzonderheden Lehi door openbaring ontving
over gebeurtenissen in de toekomst. Let er ook op welk effect
Lehi’s woorden op Nephi hadden.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 10:14 – De verstrooiing en de vergadering
van Israël

Lehi vergeleek het huis van Israël met een olijfboom waarvan
door hun ongeloof de takken over de hele wereld verstrooid
zouden worden. Hij beschouwde het vertrek van zijn eigen gezin
als een deel van die verstrooiing. (Zie 1 Nephi 10:11–13.)

Hij profeteerde ook dat de verstrooide takken van het huis van
Israël, als het evangelie aan de niet-joden verkondigd was, weer
bij elkaar gebracht zouden worden. Lehi legde toen uit dat
‘inenten’ in de boom, die het huis van Israël voorstelt, betekent
dat ze ‘de ware Messias, hun Heer en Verlosser’ zouden leren
kennen (vs. 14). Met andere woorden: iemand wordt echt een
lid van het huis van Israël door naar het evangelie van Jezus
Christus te luisteren en het te aanvaarden.

1 Nephi 10
De profetieën van Lehi

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 10 en maak opgave A of B.

Zoek terwijl je leest naar een
antwoord

In 1 Nephi 10:4–11 doet Nephi verslag van Lehi’s beschrijving
van iets wat zeshonderd jaar daarna zou gebeuren. Lees die
verzen om een antwoord te vinden op de volgende vragen over
de Heilige Israëls:

1. Waarom hebben we een Verlosser nodig?

2. Wat zou er met de Messias gebeuren?

3. Hoe zouden de niet-joden over Christus leren?

Vul de open plaatsen in

In 1 Nephi 10:17–22 geeft Nephi zijn getuigenis van de macht
van de Geest om ons de dingen van God te laten begrijpen. Vat
Nephi’s getuigenis van de macht van de Geest samen en vertel
hoe dat op jouw leven van toepassing kan zijn.
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Wat doe jij als je een schriftgedeelte leest of advies krijgt van
leiders van de kerk waarvan je weet dat het belangrijk is maar
dat je niet begrijpt? In 1 Nephi 10:17–19 getuigt Nephi dat we
de dingen van God kunnen begrijpen door de macht van de
Heilige Geest, en geeft hij ons inzicht in wat we moeten doen.
Nephi verlangde ernaar om ‘te zien en te horen en te weten’
(vs. 17) wat zijn vader in een geïnspireerde droom had gezien.

1 Nephi 11–14 is een verslag van de manier waarop de Heer
Nephi’s verlangen inwilligde en hem niet alleen liet zien wat
Lehi gezien had, maar hem ook de betekenis van veel symbolen
gaf. Let tijdens het lezen van hoofdstuk 11 op wat Nephi deed
om zich op zo’n prachtige openbaring voor te bereiden. Let er in
hoofdstuk 12 op hoe Nephi die openbaring toepaste op zijn eigen
volk.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 11:16–36 – Wat is de ‘welwillende
barmhartigheid Gods’?
‘Het eerste aspect is de “welwillende barmhartigheid” van God
de Vader, namelijk Elohim [zie 1 Nephi 11:16–23]. “De welwil-
lende barmhartigheid Gods” is gelegen in het feit dat Hij, als 

verheerlijkt Wezen, van zijn
eeuwige troon afdaalt om
de Vader te worden van een
sterfelijke Zoon, een Zoon,
geboren “naar het vlees”.
([Bruce R. McConkie,]
The Mortal Messiah, deel 1,
blz. 314.) (. . .)

‘Het tweede aspect van de
welwillende barmhartigheid
Gods was die van de Zoon,
namelijk Christus. [Zie 1
Nephi 11:24–32.] Jehova –
vanaf het begin de Vader van
hemel en aarde, de Schepper

van alle dingen, de grote IK BEN en de God van Abraham,
Isaak en Jakob – zou naar de aarde komen, zijn goddelijke troon
verlaten, een lichaam van vlees en beenderen op zich nemen,
zich onderwerpen aan de zwakheden van het vlees en de lage,
verdorven instelling van de mensheid, en als sterfelijk mens
zijn eigen heil uitwerken; dat is de leer van “de welwillende
barmhartigheid Gods”.’ (Joseph Fielding McConkie en Robert
L. Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, vier delen
[1987–1992], deel 1, blz. 78, 82.)

1 Nephi 11–12
Nephi hoort over Christus 

en zijn zending

1 Nephi 11–12 – Wat kwam Nephi over Lehi’s droom
te weten?
In het volgende overzicht zie je wat Nephi over de droom van
zijn vader te weten kwam:

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 11–12 en maak opgave A en een van de andere
twee opgaven (B of C).

Ontdek de betekenis van de droom

Beantwoord aan de hand van 1 Nephi 11 en 12 de volgende
vragen om te beschrijven wat Nephi over de droom van zijn
vader te weten kwam. (Je kunt in je aantekenschrift naast de
bijbehorende verzen van 1 Nephi 8 de betekenis van de symbolen
noteren.)

De boom met 
witte vruchten 
(zie 1 Nephi 8:10–11)

De rivier met (vuil) water
(zie 8:13)

De ijzeren roede (zie 8:19)

De donkere mist (zie 8:23)

Het grote, ruime gebouw
in de lucht (zie 8:26)

Mensen die op het pad naar
de boom beginnen te lopen
maar verloren raken in de
mist (zie 8:21–23)

Mensen die de boom
bereiken door de roede vast
te houden maar afvallig
worden als ze bespot
worden (zie 8:24–25, 28)

Mensen die de voorkeur
geven aan het grote, ruime
gebouw boven de boom
(zie 8:26–27, 31–33)

Mensen die de ijzeren
roede vasthielden, bij de
boom neervielen en van de
vrucht aten; zij negeerden
de spotters en werden niet
afvallig (zie 8:30, 33)

De liefde van God die hij
toonde door zijn Zoon te geven
om onze Heiland te worden
(zie 1 Nephi 11:21–25; in 15:22 de
‘boom des levens’ genoemd)

De diepten van de hel waarin de
goddelozen terecht komen (zie
12:16; in 15:27 ‘vuilheid’ genoemd)

Het woord van God dat ons
veilig naar de boom kan leiden
(zie 11:25)

De ‘verzoekingen van de duivel’,
waardoor mensen verblind
worden, verdwalen en de boom
niet kunnen vinden (zie 12:17)

De trots en de ijdele verbeelding
van de wereld (zie 11:36; 12:18)

Nephi zag bij de menigten in de
droom geen bepaalde mensen,
maar hij zag de volgende soorten
mensen:
• Mensen die Jezus wel hoorden

maar ‘Hem uit hun midden
wierpen’ (zie 11:28)

• Mensen die Jezus zelfs
kruisigden nadat Hij de zieken
had genezen en duivels had
uitgeworpen (zie vss. 31–33)

• Mensen die bij elkaar kwamen
‘in een groot en ruim gebouw’
om tegen de twaalf apostelen te
strijden (zie vss. 34–36)

• Nephieten en Lamanieten die
‘ten strijde verzameld’ waren
(zie 12:1–4, 13–15)

• Nephieten die, wegens hun
hoogmoed, door de Lamanieten
overweldigd werden (zie
vss. 19–23)

Wie deel hebben aan de grootste
van al Gods gaven – het eeuwige
leven (zie 15:36)

Symbool
in Lehi’s droom

De uitleg
die Nephi kreeg
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1. Welke eigenschappen of kenmerken heeft de boom met de
heerlijke vruchten waardoor het een doeltreffend symbool
wordt van Gods liefde voor zijn kinderen en van de
verzoening van Jezus Christus?

2. Waarom is het woord van God (de Schriften en de woorden
van de profeten) als de ijzeren roede die Lehi zag?

3. Hoe heb je door het woord van God de vreugde ‘geproefd’ die
voortvloeit uit Gods liefde?

4. In welk opzicht is verleiding als ‘donkere mist’ en wat is de
sleutel om niet verblind te raken en te verdwalen?

5. Wat is het verschil tussen de mensen die de boom bereikten en
vervolgens afvallig werden, en wie de boom bereikten en
standvastig bleven?

Zoek op wat Nephi over Jezus
te weten kwam

Toen Nephi de betekenis van de droom van zijn vader te zien
kreeg, kwam hij veel te weten over wat Jezus zou doen als Hij
bijna zeshonderd jaar later naar de aarde kwam.

1. Lees 1 Nephi 11–12 nog eens door en noteer ten minste acht
gebeurtenissen die Nephi uit het leven van de Heiland te zien
kreeg.

2. Wat leer jij door die profetie over de nauwkeurigheid van
Gods kennis over de toekomst?

Maak een waarschuwingsposter

Maak een schema of een poster met het grote, ruime gebouw,
de boom en de kloof waardoor ze gescheiden werden. (Zie
1 Nephi 12:18.) Zet de naam bij elk symbool en zet dan een leuze
of waarschuwing op de poster waardoor je anderen overreed om
het gebouw te vermijden. Wees creatief en probeer in die poster
een nieuw idee of een nieuwe benadering toe te passen.

Het visioen dat Nephi als antwoord ontving toen hij de droom
van zijn vader ‘in zijn hart overlegde’, staat in 1 Nephi 11–14.
De hoofdstukken 11 en 12 bevatten een profetie over de aardse
bediening van Jezus Christus, zijn verzoening en zijn bezoek
aan de Nephieten op het vasteland van Amerika. Nephi’s
visioen wordt vervolgd in hoofdstuk 13 met een profetie over de
gebeurtenissen op het vasteland van Amerika als de nakome-
lingen van Nephi vernietigd zijn. Let erop hoe gedetailleerd en
nauwkeurig die profetie is. Let er ook op hoeveel Nephi wist
over de toekomst van zijn volk in het beloofde land, nog voordat
zij het gebied rond de Rode Zee verlieten.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 13:3 – Wat zijn ‘de koninkrijken der niet-Joden’?
Nephi gebruikt het woord niet-Joden hier voor alle volken buiten
het land Israël.

1 Nephi 13:5–9 – Wat wordt bedoeld met de ‘kerk die
verfoeilijker is dan alle andere kerken’?

Het is onjuist om te
denken dat er een
bepaalde kerk of deno-
minatie wordt bedoeld
met de ‘grote en ver-
foeilijke kerk’ die Nephi
noemt. Alle groepen
mensen die Satans wegen
volgen, maken deel uit
van het koninkrijk van de
duivel en zijn vijanden
van Christus en zijn kerk.
(Zie 2 Nephi 10:16.) Zij
zijn als wie het grote en
ruime gebouw bewonen
dat Lehi in zijn droom
zag.

1 Nephi 13:12 – Wie was de ‘man [onder de volkeren]’?
Nephi zag ‘onder de volkeren een man’ die door de ‘Geest Gods’
geïnspireerd werd om naar de nakomelingen van Lehi in het
beloofde land te varen. Christoffel Columbus past wonderwel bij
de man die Nephi beschreef. Columbus schreef: ‘Vanaf mijn
jeugd tot op de dag van vandaag ben ik zeeman geweest. (. . .)
De Heer stond welwillend tegenover mijn verlangen en Hij heeft mij
moed en inzicht gegeven; kennis van de zeevaart heeft Hij me in
overvloed gegeven. (. . .) De Heer heeft mijn geest geopend, heeft me
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Een visioen van de laatste dagen
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2. Wat weet jij over de geschiedenis van jouw land waaruit
blijkt dat de Heer het heeft voorbereid om het evangelie te
ontvangen?

Vat de profetieën samen

Nephi kreeg te zien hoe de Bijbel, het Boek van Mormon en
andere Schriftuur in de laatste dagen tevoorschijn zouden
komen. Vat samen wat Nephi zag door de volgende vragen te
beantwoorden:

1. Wat zou er met de Bijbel gebeuren nadat die geschreven was
door de profeten en de apostelen, waardoor de andere volken
zouden ‘struikelen’? (Zie 1 Nephi 13:20–29.)

2. Wat zou de Heer voor Nephi’s nageslacht of nakomelingen
doen wanneer de andere volken naar het vasteland van
Amerika ‘kwamen’? (Zie 1 Nephi 13:30–31.)

3. Wat zou de Heer voor de andere volken, de Joden, de
nakomelingen van Lehi en de leden van zijn hedendaagse kerk
doen zodat zij het ware evangelie konden leren kennen?
(Zie 1 Nephi 13:32–41.)

4. In welk opzicht is de boodschap in vers 37 op jou en je
toekomstige beslissingen van toepassing?

de zee op gestuurd en me een sterk verlangen gegeven. Wie van mijn
[onderneming] hebben gehoord, noemden het gekkenwerk,
hebben me bespot en uitgelachen. Maar wie kan eraan twijfelen
dat de Heilige Geest me geïnspireerd heeft? (uit Jacob Wassermann,
Columbus, Don Quixote of the Seas, blz. 19–20, 46; cursivering
toegevoegd; aangehaald in McConkie en Millet, Doctrinal
Commentary on the Book of Mormon, deel 1, blz. 91.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 13 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

Maak een vergelijking

In 1 Nephi 13:1–9 beschreef Nephi een ‘verfoeilijke kerk’ die als
doel had de heiligen van God te vernietigen.

1. Noteer tijdens het lezen van die verzen wat volgens Nephi de
verlangens zijn van wie onder invloed van Satan staan. Maak
dan nog een lijst van een aantal zegeningen die voor leden van
de kerk heel belangrijk zijn.

2. Schrijf een kort stukje waarin je uitlegt waarom de zegeningen
op de lijst van de getrouwe leden meer geluk brengen dan wat
op de andere lijst staat.

Verbind een opschrift met een vers

In 1 Nephi 13:10–19 staat een verslag van Nephi’s visioen van
de ontdekking van het Amerikaanse vasteland door Europese
ontdekkingsreizigers. Hij zag ook de conflicten die de Europese
kolonisten met de nakomelingen van Lehi zouden hebben over
hun thuisland.

1. Schrijf de volgende opschriften over in je aantekenschrift. Zet
dan achter elk opschrift een versnummer uit 1 Nephi 13:10–19
dat past bij het opschrift:

• Pelgrims varen naar de Nieuwe Wereld voor godsdienst-
vrijheid

• In de minderheid en toch overwinning door revolutionaire
legers

• Schepen steken 4800 kilometer Atlantische Oceaan over

• Columbus vaart naar de Nieuwe Wereld

• Inlandse Amerikanen uit hun huizen verdreven

• Niet-Joden zijn voorspoedig in Amerika
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Nephi’s visioen eindigt in 1 Nephi 14. Daarin kreeg hij de strijd
te zien die plaats zou vinden tussen de kerk van het Lam Gods
en de grote, verfoeilijke kerk van de duivel. Let op de beloften die
de Heer doet aan de volken die in de laatste dagen het evangelie
aanvaarden. Misschien hoor je wel bij Israël, maar als je geen
Jood of nakomeling van Lehi bent, word je gerekend bij de vol-
ken waar Nephi over schreef. Let bij het lezen van dit hoofdstuk
op de rol die jij hebt in het werk van de Heer in de laatste
dagen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 14:7–10 – Waarom zijn er ‘slechts twee kerken’?
De ‘kerk van de duivel’ heeft geen betrekking op een bepaalde
kerk maar op elke persoon, groep, organisatie of levensvisie die
de kerk van Jezus Christus en het heil van Gods kinderen tegen-
werkt. Waarheid en goedheid kunnen zeker buiten De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gevonden
worden, maar de volheid van het evangelie, die alleen aange-
troffen wordt in de herstelde kerk, is van het grootste belang voor
het heil dat onze hemelse Vader voor zijn kinderen wenst. De
herstelling van het evangelie, dat ‘groot en wonderbaar werk’
(1 Nephi 14:7), zou, zoals de engel aan Nephi vertelde, de mensen
verdelen, ‘óf te hunner overtuiging tot vrede en eeuwig leven,
óf te hunner overlevering aan de verstoktheid van hun hart en
de verblinding van hun verstand, zodat zij in gevangenschap
worden gebracht en verloren gaan’ (vs. 7).

Ouderling Bruce R. McConkie, destijds lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Er is alleen maar licht en duis-
ternis; er is geen schemergebied. Mensen wandelen in het licht,
en anders kunnen zij niet gered worden. Alles wat minder is dan
eeuwig heil is geen heil. Misschien is het beter om in de scheme-
ring te wandelen of een glimp op te vangen van de eerste stralen
van een verre zonsopgang dan in totale duisternis terecht te
komen, maar het eeuwig heil is alleen voor wie naar voren treden
in het felle licht van de middagzon. (The Millennial Messiah: The
Second Coming of the Son of Man [1982], blz. 54.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 14 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

1 Nephi 14
Nephi’s visioen van de niet-Joden

in de laatste dagen

Zoek de ‘als-dan’-beloften

In 1 Nephi 14:1–3 vertelde de engel aan Nephi over voorwaar-
delijke zegeningen die de niet-joden, waartoe ook wij behoren,
konden ontvangen. Die zegeningen worden genoemd in ‘als-
dan’-beloften – als jij dit doet, dan zal God dat doen. Zoek de
beloften en maak de volgende zinnen in je aantekenschrift af.

Als:

• De volken . . .

• En als zij niet . . .

Dan:

• Zullen zij gerekend worden . . .

• Zullen zij zijn . . .

• Zullen zij niet meer . . .

• En zal die grote kuil . . .

Zoek bewijzen in een krant

In 1 Nephi 14:7–10 zei de engel tegen Nephi dat mensen kiezen
tussen twee zaken.

1. Lees die verzen nog eens en vat samen wat die twee keuze-
mogelijkheden zijn.

2. Kijk de artikelen en advertenties in een krant door en zoek ten
minste twee voorbeelden van mensen, groepen of levensover-
tuigingen waarvan Satan graag wil dat we erop vertrouwen,
in plaats van op het evangelie van Jezus Christus. Leg uit
waarom die zaken ons geen ‘vrede en eeuwig leven’ kunnen
opleveren (vs. 7).

Schrijf je eigen proefvragen

Aan het einde van zijn visioen zag Nephi de strijd die zou plaats-
vinden tussen de ‘kerk van het Lam Gods’ en de kerk van de
duivel. Hij kwam ook te weten dat een andere profeet vele jaren
later eenzelfde openbaring zou krijgen.

1. Zoek in 1 Nephi 14:11–30 en schrijf zes tot acht proefvragen
die volgens jou belangrijke vragen zijn die aan de hand van
deze verzen beantwoord kunnen worden. Zorg dat je ook de
antwoorden geeft.

2. Wat ben je uit die verzen te weten gekomen in verband met je
eigen toekomst?

In 1 Nephi 11–14 staat een verslag van een schitterend
visioen dat Nephi ontving in antwoord op zijn verlangen om
‘de dingen te aanschouwen die [zijn] vader heeft gezien’.

1 Nephi 15
Nephi onderricht zijn broers
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(Zie 1 Nephi 11:3.) Let erop wat Nephi in 1 Nephi 15 ontdekte
over Laman en Lemuël toen hij door engelen geïnstrueerd was.
Let bij het lezen van dit hoofdstuk op de redenen waarom Nephi
kon wandelen in het licht van goddelijke openbaring en waarom
zijn broers struikelden in duisternis. Let ook op welke aanvul-
lende uitleg Nephi gaf waardoor wij de openbaringen die hij en
zijn vader, Lehi, ontvingen, kunnen begrijpen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 15:13, 16 – Wat is enten?
Zie de uitleg bij 1 Nephi 10:14 over de vergelijking van het huis
van Israël met een boom in verband met een toelichting op het
enten.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 15 en maak een van de volgende opgaven
(A–C).

Zoek het ‘als-dan’-patroon

Nephi hoorde zijn broers zeggen dat zij de droom van hun vader
niet begrepen.

1. Lees 1 Nephi 15:1–9 nog eens door en leg uit wat Nephi
wel deed, en zijn broers niet, om te begrijpen wat hun vader
gezegd had.

2. Maak in je aantekenschrift de volgende zinnen af om het 
‘als-dan’-patroon te laten zien waardoor openbaring ontvan-
gen kan worden dat Nephi in vers 11 aangeeft:

Als:

• Gij zult niet . . .

• En vraagt . . .

• Met . . .

Dan:

• Zullen deze dingen zeker . . .

3. Denk na over de ‘als’-uitspraken en wat jij zou kunnen doen
om beter de antwoorden van onze hemelse Vader te kunnen
ontvangen.

Zet de punten in de juiste volgorde

Als antwoord op wat zijn broers zeiden, vergeleek Nephi het
huis van Israël met een olijfboom. Gebruik 1 Nephi 15:12–20 om
de volgende punten in de juiste volgorde te zetten:

• Het evangelie wordt aan de niet-joden gebracht omdat de
Joden en de Lamanieten het verwerpen.

• De niet-joden zullen het evangelie aanvaarden en geënt wor-
den in de olijfboom waarmee Israël wordt voorgesteld.

• De Nephieten zijn een tak die van de boom Israël is afgebroken

• De boom zal hersteld worden om de beloften die aan Abraham
gedaan zijn, te vervullen.

• De nakomelingen van Lehi zullen over het evangelie horen en
het aanvaarden.

Pas een citaat toe

Ouderling Neal A. Maxwell, lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen,
heeft gezegd: ‘Ware discipelen weren
de vurige pijlen van de tegenstander
af door met de ene hand het blus-
sende schild van geloof omhoog te
houden, terwijl ze zich met de andere
hand vasthouden aan de ijzeren
roede. (. . .) Vergis u niet: er zijn twee
handen voor nodig!’ (De Ster, juli 1987,
blz. 63.)

Lees 1 Nephi 15:21–36 zorgvuldig door en schrijf dan een stukje
waarin je vertelt hoe je door geloof en door je vast te houden aan
het woord van God de verleidingen waarmee je te maken krijgt,
kunt weerstaan.

Heb je wel eens gemerkt dat het, als je op de Geest bent afge-
stemd, veel gemakkelijker is om geduldig de zaken die verkeerd
gaan in je leven, aan te pakken? Aan de andere kant merken
de meeste mensen dat ze hun temperament minder in de hand
hebben als de afstand tussen hen en de Heer groter wordt. In
1 Nephi 16 zul je lezen over beide soorten ervaringen. Ontdek
hoe de Heer soms tegenspoed gebruikt om ons belangrijke
lessen bij te brengen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 16:10 – Wat was de ‘bal van merkwaardige
bewerking’?
Merkwaardige bewerking betekent in dit vers: met zorg gemaakt,
nauwkeurig en ingewikkeld. De Heer had de bal gemaakt om 

1 Nephi 16
A Een wonderbaarlijke bal

en een gebroken boog
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Lehi en zijn kleine kolonie door de wildernis te leiden. Alma
vertelt dat die bal, die als kompas diende, de Liahona genoemd
werd. (Zie Alma 37:38.)

Lehi en zijn gezin ontdekten dat de Liahona twee assen of wijzers
had die aangaven welke kant ze op moesten. (Zie 1 Nephi 16:10.)
Op de bal verschenen ook woorden die op wonderlijke wijze
‘van tijd tot tijd’ veranderden (vs. 29; zie vss. 26–30). Het kompas
werkte alleen volgens hun geloof. (Zie vss. 28–29.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 16 en maak opgave C. (De opgaven A en B
zijn facultatief.)

Schrijf een definitie

Nephi’s broers klaagden omdat Nephi ‘harde dingen’ tegen hen
zei (1 Nephi 16:1).

1. Bestudeer vers 1–3 en leg uit wat zij volgens jou met ‘harde
dingen’ bedoelden.

2. Leg uit waarom diezelfde waarheden voor Nephi geen ‘harde
dingen’ waren.

Maak een tekening

Bestudeer 1 Nephi 16:10–30 en maak een tekening van de
Liahona zoals jij denkt dat die eruitzag. Geef er een beschrijving
bij.

Vat de gebeurtenissen samen

Lehi’s gezin kreeg het moeilijk in de wildernis toen Nephi’s
boog brak.

1. Vat samen wat er in de volgende gedeelten van 1 Nephi 16
gebeurde en leg dan uit wat Lehi’s gezin volgens jou van elk
van die gebeurtenissen geleerd kan hebben:

a. Vers. 17–19

b. Vers 20–21

c. Vers 22–23

d. Vers 24–29

e. Vers 30–31

2. Hoe zou het voorval met Nephi’s gebroken boog jou tot steun
kunnen zijn als jij plotseling een baan kwijtraakte waarmee
je het geld verdiende dat nodig was om je gezin te voeden en
te kleden?

3. Waarom denk je dat Nephi, ondanks het feit dat Lehi mop-
perde, toch naar hem toe ging om te vragen waar hij moest
gaan jagen?

Aan de reis van Lehi’s kleine kolonie door de wildernis kwam
een einde toen de Heer hen naar een vruchtbare plaats aan de
kust leidde, die zij Overvloed noemden. In 1 Nephi 17 gaf Nephi
een aantal bijzonderheden over hun belevenissen in de wildernis
die hij daarvóór niet vermeld had. Zoek op hoe lang zij door de
wildernis gereisd hadden, wat ze aten en hoe ze op zulk voedsel
konden overleven. Let ook op waarom Laman en Lemuël weer
begonnen te mopperen.

Mogelijke route van Lehi’s reis door de wildernis

Jeruzalem

Overvloed (?)

‘Dicht bij de oevers 
van de Rode Zee’ 
(1 Nephi 2:5)

‘Aan de zoom 
bij de Rode Zee’ 
(1 Nephi 16:14) ‘Van die tijd af reisden 

wij bijna oostwaarts’ 
(1 Nephi 17:1)

Ismaël stierf op een 
plaats ‘die Nahom 
werd genoemd’ 
(1 Nephi 16:34)

(1 Nephi 17:4)

(Perzische Golf)

Lager 
gelegen zee
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1 Nephi 17
‘Gij zult een schip bouwen’
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 17 en maak twee van de volgende opgaven
(A–E).

Wat vertelde Nephi over de reis
door de wildernis?

1. Lees 1 Nephi 17:1–6, 12 nog eens door en beantwoord de
volgende vragen over de reis door de wildernis:

a. Hoe lang deden ze over de reis van Jeruzalem naar
Overvloed?

b. Wat aten ze hoofdzakelijk in de wildernis?

c. Waarom zou Nephi gezegd hebben: ‘Groot waren des
Heren zegeningen over ons’? (Vs. 2.)

2. Zoek de ‘zo zien wij’-les door het ‘als-dan-patroon’ in vers 3
aan te geven:

Als ‘de kinderen der mensen 

Dan ‘ en Hij hen en verschaft Hij 

3. Jij reist niet door een wildernis, maar toch krijg je met moei-
lijkheden te maken. Leg uit hoe jij de ‘zo zien wij’-les kunt
toepassen.

Beschrijf een eigentijds voorbeeld

De Heer zei tegen Nephi dat hij een schip moest bouwen – een
opdracht waarvoor hij de vaardigheden niet had. Bestudeer
1 Nephi 17:7–11 en let op wat de Heer deed en wat Hij van Nephi
vroeg. Schrijf dan over iemand in deze tijd die iets moeilijks moet
doen en op de Heer moet vertrouwen om erachter te komen hoe
hij dat voor elkaar moet krijgen.

Vergelijk de broers

1. Bestudeer 1 Nephi 16:1–3, 18–20, 37–38; 17:17–21, 48 en maak
een lijst van redenen waarom Laman en Lemuël mopperden of
boos waren en waarom zij ‘zich (. . .) verblijdden’.

2. Bestudeer 1 Nephi 16:4–5; 17:19, 47 en maak een lijst van
redenen waarom Nephi blij was en waarom hij verdrietig was.

3. Wat ontdek jij door de verschillen in de twee lijsten over het
karakter van deze mannen?

4. Vergelijk wat Laman en Lemuël in 1 Nephi 16:38; 17:19, 22
zeiden over wat ze wisten met wat ze in 1 Nephi 17:55 zeiden.
Waardoor was hun inzicht veranderd?

5. Wat heb jij uit 1 Nephi 17 geleerd waardoor je meer op Nephi
en minder op Laman en Lemuël kunt gaan lijken?

Schrijf het in je eigen woorden

Nephi herinnerde zijn broers aan Mozes die de kinderen van
Israël uit Egypte leidde, en vergeleek dat met Lehi die zijn gezin
uit Jeruzalem leidde. (Zie 1 Nephi 17:23–45.)

1. Lees die verzen nog eens na en noteer ten minste vier over-
eenkomsten tussen wat er gebeurde met het volk van Mozes
en met de groep van Lehi.

2. Lees 1 Nephi 17:45 zorgvuldig door en leg uit wat het volgens
jou betekent om de woorden van de Heer te ‘gevoelen’, of
vertel wanneer jij hebt gevoeld dat de Schriften tot jou spraken.

Leg uit wat er op de plaat gebeurt

Nephi’s broers waren niet
gelukkig en alleen de macht van
de Heer kon voorkomen dat ze
hem van het leven beroofden.
Rechts zie je een plaatje van een
gebeurtenis in 1 Nephi 17:48–55.
Leg uit wat er op het plaatje
gebeurt en in welke verzen dat
staat.

Heb jij mensen gekend die leden door hun zonden maar niet
wilden veranderen? Hebben zij zich uiteindelijk bekeerd?
Hoeveel lijden hebben zij moeten doorstaan voordat zij hun
gedrag veranderden? Wie heeft er verder nog schade onder-
vonden door hun gedrag? Laman en Lemuël maakten zoiets
mee in 1 Nephi 18. Let op waardoor ze uiteindelijk gemotiveerd
werden om zich te bekeren. Let ook op de gevolgen van hun
koppigheid voor de andere gezinsleden.

1 Nephi 18
De reis naar het beloofde land
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 18 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C). 

Maak een interview

Lehi’s gezin stond klaar om met een schip van ongewoon ont-
werp naar een onbekend land te varen (1 Nephi 18:1–7). Stel dat
jij een verslaggever bent die opdracht heeft om de gezinsleden
voor hun vertrek een interview af te nemen. Wat zouden ze
zeggen? Kies drie leden van Lehi’s groep en bedenk twee vragen
die je zou kunnen stellen. Schrijf dan op wat die mensen volgens
jou zouden antwoorden.

Zie de bijzonderheden niet over
het hoofd!

Het verhaal van Lehi’s gezin dat naar het beloofde land vaart, is
interessant en bevat een aantal belangrijke bijzonderheden die je
gemakkelijk over het hoofd ziet. Lees 1 Nephi 18 en beantwoord
dan de volgende vragen:

1. Welke twee nieuwe leden van Lehi’s gezin worden in dit
hoofdstuk voor het eerst genoemd?

2. Waarom zou de Heer toestaan dat Nephi zo lang bleef vastge-
bonden en waarom Hij hem niet op wonderbaarlijke wijze
bevrijdde, zoals Hij dat in 1 Nephi 7:18; 16:39; en 17:48 gedaan
had?

3. Wat gebeurde er in dit hoofdstuk waardoor vervuld werd wat
de Heer in 1 Nephi 17:13 geprofeteerd had?

Zoek de levenslessen

Het verhaal van de reis naar het beloofde land kan ook gezien
worden als een metafoor (symbool) van ons aardse leven. Veel
mensen richten zich bijvoorbeeld op aardse belangen en vergeten
God en hun afhankelijkheid van zijn macht, net als Nephi’s
broers in 1 Nephi 18:9. Beantwoord de volgende vragen om uit
te zoeken waarom dit verhaal overeenkomt met ervaringen
die wij misschien hebben:

1. Waarom komt wat Nephi in vers 10 voor zijn broers deed,
overeen met wat ons geweten (het licht van Christus) voor
ons doet?

2. In welk opzicht komen het kompas dat niet werkt en de
storm overeen met wat er met ons gebeurt als we ons geweten
‘binden’?

3. Met welk gebeuren in ons leven kunnen we de vrijlating van
Nephi vergelijken?

4. Wat gebeurde er steeds als Nephi bad? Hoe kun je dat in jouw
leven toepassen? (Zie vooral vss. 1–3, 21–23.)

5. Hoe kunnen we de beschrijving die Nephi van het ruwe
gedrag van zijn broers, de zoons van Ismaël en hun vrouw
(zie vs. 9) geeft, toepassen op het gebrek aan respect voor
anderen in deze tijd?

Waarom houden sommige mensen van de Schriften en vinden
ze er veel troost, hoop en bemoediging in, terwijl anderen er
geen belangstelling voor hebben en er geen betekenis aan hech-
ten? Nephi vertelde ons dat wat hij schreef voor de wereld niet
prettig zou zijn, maar dat het aangenaam zou zijn voor God en
hen ‘die niet van de wereld zijn’ (1 Nephi 6:5). Waarom zouden
mensen die verlangen naar de dingen van dit leven weinig
belangstelling hebben voor de dingen van de eeuwigheid? Let
tijdens je studie van 1 Nephi 19 op wat de Heer gedaan heeft en
nog doet om zijn kinderen aan te moedigen om thuis te komen
en weer bij Hem te wonen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 19:1–6 – Twee stel platen
In 1 Nephi 9 schreef Nephi dat
hij twee stel platen gemaakt
had. Het eerste stel, de grote
platen van Nephi, bevatte een
uitgebreid verslag van zijn volk;
het tweede stel, de kleine platen
van Nephi, was een heilig, gods-
dienstig verslag. In 1 Nephi 19
slaan de zinsdelen ‘eerste
platen’ of ‘andere platen’ op de
grote platen van Nephi en het
zinsdeel ‘deze platen’ slaat op
de kleine platen. (Zie ‘De belang-
rijkste bronnen voor het Boek
van Mormon’, blz. 12.)

Nephi hoopte dat die geschriften voor de komende generaties
een hulpmiddel zouden zijn om ze tot Christus te brengen.

1 Nephi 19:10 – Wie waren Zenock, Neum en Zenos?
Nephi citeerde Zenock, Neum en Zenos als profeten uit de tijd
van het Oude Testament wier nauwkeurige profetieën over Jezus
Christus op de koperen platen stonden. Hun getuigenis staat
niet in het Oude Testament dat we nu hebben. Hun geschriften
behoren blijkbaar tot de ‘duidelijk[e] en hoogst waardevol[le]’
waarheden die door de ‘grote en verfoeilijke kerk’ zijn wegge-
nomen (1 Nephi 13:26). Zonder het Boek van Mormon zouden we
niets weten van die drie getrouwe profeten uit de tijd van het
Oude Testament, noch van hun profetieën.

1 Nephi 19
‘Opdat ik hen meer terdege mocht 

bewegen te geloven in de Here’
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rijke profetieën van Jesaja, ontleend aan de koperen platen,
dezelfde als die we in het Oude Testament vinden. Let tijdens
het lezen van deze hoofdstukken op wat Jesaja over het huis van
Israël heeft gezegd. Waarom is Israël door de eeuwen heen zo
geteisterd, en wat doet de Heer om zijn verbondsvolk bij zich
terug te brengen? Aangezien we deel uitmaken van het heden-
daagse huis van Israël, kunnen we Jesaja’s woorden ook op ons
leven toepassen.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 20:1 – Wat zijn de ‘wateren van Juda’?
Ouderling Bruce R. McConkie schreef: ‘Jesaja zegt dat het ‘huis
van Jakob’ ‘uit de wateren van Juda voortgekomen’ is (Jesaja 48:1),
een verklaring die voor heiligen der laatste dagen van groot
belang is, gezien het feit dat er op de koperen platen nog een
zin bij staat: ‘of uit de wateren des doops’ (1 Nephi 20:1), waardoor
een tekst uit het Oude Testament over de doop in alle zuiverheid
bewaard is gebleven.’ (Mormon Doctrine, blz. 832.) Dit is een
prachtig voorbeeld van ‘duidelijke en waardevolle’ waarheden
die uit de Bijbel zijn weggenomen (1 Nephi 13:29).

1 Nephi 20:1–2 – ‘Zij [zeggen] dat zij van
de heilige stad zijn’
Zoals in 1 Nephi 20:1–2 staat, spreekt de profeet Jesaja het huis
van Israël bestraffend toe omdat het zegt dat het de Heer volgt,
zonder zich aan zijn geboden te houden. Zij meenden dat God,
omdat zij zijn verbondsvolk waren en in de heilige stad Jeruzalem
woonden, hen altijd zou beschermen. Jesaja bracht hun in herin-
nering dat het niet belangrijk is waar je woont, maar hoe je leeft.
(Zie vss. 18–22.) Datzelfde beginsel is ook nu nog van kracht.

Jeruzalem, de oude, heilige stad

1 Nephi 20:3–8 – ‘Ik heb de vorige dingen (. . .)
verklaard (. . .). Ik [heb] u (. . .) nieuwe dingen getoond’
De Heer heeft zijn kinderen veel bewijzen of redenen gegeven
om zijn woorden en zijn profeten te geloven. In 1 Nephi 20:3–8
noemt Hij een aantal bewijzen en legt Hij uit waarom die profe-
tieën nodig waren. Vanaf het begin heeft God veel gebeurtenissen
geopenbaard die in de verre toekomst zouden plaatsvinden. Een
van zijn bedoelingen met die profetieën op lange termijn was:
voorkomen dat slechte mensen zijn wonderbaarlijke werken aan
hun afgoden of valse goden zouden toeschrijven. (Zie vss. 3–5.)
God heeft ook gebeurtenissen geopenbaard die plotseling plaats-
vonden, opdat de goddelozen niet konden zeggen: ‘Ik heb ze
geweten’. (Zie vss. 6–8.)
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 19 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

Noteer de ‘duidelijkste en
voortreffelijkste gedeelten’

De Heer gaf Nephi het gebod om op het tweede stel platen
(de kleine platen) veel duidelijke en voortreffelijke gedeelten op
te nemen die niet in de Bijbel zouden staan. (Zie 1 Nephi 19:3.)

1. Lees 1 Nephi 19:8–14 nog eens door en noteer de waarheden
die Nephi te weten kwam over de geboorte, het leven en de
dood van Jezus Christus, en ook wat er na zijn dood met het
huis van Israël zou gebeuren.

2. Geef aan welke waarheden Nephi van de engel gehoord heeft
en welke hij gehaald heeft uit de geschriften van Zenock,
Neum of Zenos.

Onderzoek wat het verschil geweest
zou zijn

Denk na over de gedetailleerde profetieën over het leven van
Jezus die in het Boek van Mormon opnieuw worden weerge-
geven. (Zie 1 Nephi 19:8–14.) In welk opzicht zouden volgens jou
de opvattingen van de joden en andere christenen anders zijn als
die waarheden nog steeds in ons Oude Testament stonden?

Tekstenbeheersing – 1 Nephi 19:23

Nephi las zijn familieleden veel voor uit de geschriften van Jesaja.
Lees 1 Nephi 19:22–24 en leg uit waarom Nephi wilde dat zijn
familieleden (en wij) de woorden van Jesaja kenden.

Nephi las zijn volk voor uit de profetieën van Jesaja om ‘hen
meer terdege [te] bewegen te geloven in de Here hun Verlosser’
(1 Nephi 19:23). In Nephi 20–21 staan een paar van die belang-

1 Nephi 20–21
Boodschappen van de profeet Jesaja

30



1 Nephi 20:14–17 – De Heer steunt zijn profeten
De Heer houdt van zijn profeten en ‘zal zijn woord vervullen,
dat Hij door hen heeft verkondigd’ (vs. 14). In een hedendaagse
openbaring heeft de Heer gezegd: ‘Hetzij gesproken door mijn
eigen stem, of door de stem mijner dienstknechten, dat is het-
zelfde’ (LV 1:38).

1 Nephi 21:1 – Een belangrijke herinvoering vanaf
de koperen platen
De hele eerste zin van Jesaja’s profetie die in 1 Nephi 21:1 wordt
aangehaald, staat niet in het overeenkomende hoofdstuk in het
boek Jesaja. (Zie Jesaja 49:1.) Hij stond blijkbaar wel op de kope-
ren platen die Nephi gebruikte, maar is uit onze huidige Bijbel
verdwenen. Jesaja 49 (of 1 Nephi 21) gaat over de komst van de
Messias, de vergadering van Israël en de verkondiging van het
evangelie aan de niet-joden. Aan de hand van de versie in het
Boek van Mormon komen we te weten dat die boodschap in het
bijzonder gericht was tot de Israëlieten (zoals Lehi’s gezin) die
afgebroken takken waren van het oorspronkelijke huis van Israël
en die zich verspreid hadden. We komen ook te weten dat de
goddeloosheid van hun leiders in Jeruzalem de reden was voor
die verstrooiing.

1 Nephi 21:1–9 – Wie was degene die God al voor
zijn geboorte geroepen had?
De verzen 1–9 geven een beschrijving van de Heiland, Jezus
Christus, die al voor zijn geboorte geroepen was (zie vs. 1), wiens
woorden als een scherp zwaard door het hart van de goddelozen
snijden (zie vs. 2), wiens leven vlekkeloos is als een zuivere pijl
(zie vs. 2), die een licht is voor de niet-joden (zie vs. 6), en die
door mensen veracht wordt (zie vs. 7). Omdat het leven van een
profeet soms gezien wordt als een symbool of een voorbeeld van
de Heiland, kunnen deze verzen ook op Jesaja toegepast worden.
Ze kunnen ook toegepast worden op de profeet Joseph Smith:

• Hij is geordend in het voorsterfelijk bestaan. Hij heeft getuigd:
Iedereen die geroepen is om de bewoners van de wereld te
bedienen, is voordat de wereld bestond voor dat doel geor-
dend in de grote raadsvergadering in de hemel. Ik neem aan
dat ik in die grote raadsvergadering tot dit ambt geordend
ben.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 365; zie ook
2 Nephi 3:7–15.)

• Zijn woorden waren scherp en zijn leven was als een zuivere pijl.
Hij heeft gezegd: ‘Ik ben als een reusachtige, ruwe steen die
van een hoge berg afrolt; en ik word alleen gepolijst als er
een hoek wordt afgeslagen doordat ik met iemand anders in 

contact kom en met toenemende kracht opbots tegen gods-
dienstig fanatisme, priesterbedrog, (. . .) oneerlijke uitgevers,
omgekochte rechters en juryleden, (. . .) gehinderd word door
benden, godslasteraars, verdorven en corrupte mensen – hier
en daar wordt een hoekje afgestoten door de hel zelf. Op die
manier word ik een gladde en gepolijste pijl in de pijlkoker van
de Almachtige.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 304.)

• Hij werd gezonden om een licht voor de niet-joden te zijn. De Heer
heeft tegen hem gezegd: ‘Dit geslacht zal mijn woord door u
ontvangen.’ (LV 5:7–10; zie ook LV 86:11.)

• Hij werd door mensen veracht. De engel Moroni heeft geprofe-
teerd dat er onder alle volken zowel goed als kwaad over
Joseph Smith gesproken zou worden. (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:33.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 20–21 en maak twee van de volgende
opgaven (A–E).

Zoek de antwoorden

Jesaja zag de tekortkomingen van de kinderen van Israël. Hij riep
ze dringend tot bekering opdat ze het werk dat de Heer hun
gegeven had, konden uitvoeren en zijn zegeningen konden
ontvangen. Lees 1 Nephi 20:1–11, 20 en beantwoord de volgende
vragen.

1. Wat heeft de Heer gedaan om zijn volk te bewijzen wie Hij is?
(Zie vss. 3–8.)

2. Waarom zou Jesaja het beeld van een ijzeren nekspier gebruikt
hebben om de kinderen van Israël te beschrijven? (Zie vs. 4.)

3. Wat zou de Heer volgens zijn zeggen voor het volk doen,
ondanks het feit dat het in het verleden opstandig was
geweest? (Zie vss. 9–11.)

4. Wat moest het volk volgens de Heer doen? (Zie vs. 20; zie ook
Mosiah 26:29–30.)

5. Hoe zouden die leringen van Jesaja op onze tijd van toe-
passing kunnen zijn ‘opdat wij er nut en lering uit [mogen]
trekken? (1 Nephi 19:23.)

Leg de vergelijkingen uit

In 1 Nephi 20:11–17 spreekt de Heer zich uit over zijn rol als
Schepper en Heiland. In die verzen wordt ook zijn liefde en steun
voor zijn profeten beschreven. In de verzen 18–22 beschrijft Jesaja
wat er met de kinderen van Israël gebeurd zou zijn als zij steeds
gehoorzaam waren geweest. Daarna riep hij hen tot bekering.
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Nephi wist dat de woorden van Jesaja voor sommige mensen
moeilijk te begrijpen waren. In feite vroeg Nephi’s eigen familie
of hij kon uitleggen wat hij in 1 Nephi 20–21 geciteerd had.
(Zie 1 Nephi 22:1.) Let tijdens het lezen van 1 Nephi 22 op
Nephi’s uitleg van veel belangrijke waarheden die in 1 Nephi
20–21 te vinden zijn. Let vooral op wat Nephi zei over de
verstrooiing van Israël en de rol van de niet-joden bij de ver-
gadering van Israël in de laatste dagen. Denk eraan dat leden
van de kerk in deze tijd, hoewel we door afstamming en verbond
van het huis van Israël zijn, horen bij de ‘niet-joden’ die in dit
hoofdstuk genoemd worden en een aandeel hebben in de ver-
gadering van Israël.

De Schriften begrijpen

1 Nephi 22:8 – Wat is het ‘wonderbaar werk’ dat de Heer
in de laatste dagen tot stand zal brengen?

De kinderen van Israël zijn
het grootste deel van hun
lange geschiedenis ontrouw
geweest aan de God die hen
tot zijn uitverkoren volk
gemaakt had. Ondanks zijn
zegeningen gaven zij vaak de
voorkeur aan de wegen van
de wereld boven de wegen
van God. Als gevolg daarvan
werden de meesten over de
hele wereld verstrooid en
verloren ze hun identiteit.
Lehi’s nakomelingen zijn een
voorbeeld van een familie
die verstrooid werd en haar
identiteit behield. Zij wisten

wie ze waren. Het wonderbare werk van de laatste dagen zal
bestaan uit het bijeenbrengen van alle nakomelingen van het
verstrooide Israël die gewillig zijn om naar de Heer terug te
keren. Hoewel de leden van de kerk in deze tijd van het huis
van Israël zijn, noemde Nephi ons niet-joden omdat we uit
andere volken afkomstig zijn.

1 Nephi 22
Gebeurtenissen in de laatste dagen

1. Lees 1 Nephi 20:18–22 nog eens door en leg uit hoe de ver-
gelijkingen die Jesaja gebruikte – een rivier, golven, zand
en kiezel – een beeld geven van de beloften van de Heer aan
de getrouwen.

2. Waarom zouden de goddelozen geen gemoedsrust hebben?
(Zie vs. 22.)

Een profetie kan op meer dan één
manier vervuld worden

Karakteristiek voor veel van Jesaja’s profetieën is, dat ze op meer
dan één manier toegepast en vervuld kunnen worden.

1. Bestudeer 1 Nephi 21:1–10 en leg uit waarom ze een
beschrijving zijn van Jezus Christus.

2. Leg uit waarom die verzen ook een beschrijving kunnen zijn
van de profeet Joseph Smith.

Hoe ben jij de Heiland indachtig?

1. Wat dacht het volk toen de Heer
Israël (Zion) vanwege de onge-
hoorzaamheid van het volk niet
kon zegenen? (Zie 1 Nephi 21:14.)

2. Waardoor zou de Heer zijn volk
altijd indachtig zijn? (Zie vs. 16.)

3. Schrijf een stukje waarin je uitlegt
waardoor jij de Heiland indachtig
bent, zowel in de kerk als op
andere momenten.

‘Toch zal Ik u niet vergeten, 
o huis Israëls’

Zet de begrippen in de juiste volgorde

In 1 Nephi 21:22–26 staat Jesaja’s belofte dat de Heer zijn volk zal
verlossen. Hieronder vind je een aantal belangrijke begrippen uit
die verzen. Rangschik ze opnieuw zodat ze staan in de volgorde
van het tekstgedeelte.

• De Heer zal degenen bevrijden die gevangen zijn in zonde en
goddeloosheid.

• Machtige en invloedrijke mensen zullen het werk van de kerk
steunen.

• Iedereen zal weten dat Jezus Christus de Heiland is.

• De Heer zal strijden tegen wie tegen zijn kerk zijn.

• Wie op de Heer vertrouwt, zal niet beschaamd worden door
het evangelie.

• De Heer zal de kerk onder de niet-joden herstellen als een
banier der rechtschapenheid voor de wereld.

• Wie de kerk bestrijden, zullen zichzelf vernietigen.
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 1 Nephi 22 en maak twee van de volgende opgaven
(A–D).

De verstrooiing van Israël: wie, waar,
wanneer en waarom?

Jesaja’s woorden over de verstrooiing van Israël staan in 1 Nephi
21:1. Daar legt Nephi meer over uit in 1 Nephi 22:3–5. Vat de
aanvullende informatie van Nephi over de verstrooiing samen.
Zorg dat je uitlegt wie er verstrooid werden, wanneer, waar en
waarom dat gebeurde.

Koppel het begrip aan het vers

In 1 Nephi 21:22 heeft Jesaja het over de rol die de niet-joden
zouden spelen in de vergadering van Israël. In 1 Nephi 22 geeft
Nephi meer informatie over die vergadering. Schrijf de volgende
uitspraken in je aantekenschrift en zet daarachter het vers of de
verzen uit 1 Nephi 22:6–12 waarin je dat begrip aantreft:

• De niet-joden hebben de macht van de Heer nodig om alle
mensen met het evangelie tot zegen te zijn.

• De rijkdom en de welvaart van de andere volken zullen
gebruikt worden om het zendingswerk te steunen dat nodig is
om het verstrooide Israël te vergaderen.

• Israël zal vergaderd worden als het Jezus Christus als haar
Heiland leert kennen.

• Een groot, niet-joods volk zal de nakomelingen van Lehi
verstrooien.

• De niet-joden zullen het hele huis van Israël tot zegen zijn
doordat ze hun het evangelie verkondigen.

• De Heer zal het evangelie bij dat grote, niet-joodse volk
brengen. Dat volk zal op zijn beurt de nakomelingen van Lehi
tot zegen zijn door hun het evangelie te brengen.

• De verbonden van de Heer zullen door de macht van de Heer
aan de wereld geopenbaard worden.

Schrijf een krantenkop

In 1 Nephi 22:13–18 beschrijft Nephi het oordeel dat in de laatste
dagen over de goddelozen zal komen. Schrijf voor ieder van
die verzen een krantenkop waarin je de gebeurtenis die Nephi
beschrijft, samenvat.

Maak een vergelijking

Nephi heeft een aantal verschillen aangegeven tussen wat er in
de laatste dagen met de rechtschapen mensen en wat er met de
goddeloze mensen zal gebeuren.

1. Bestudeer 1 Nephi 22:16–26 en maak een lijstje van de beloften
aan de rechtschapen mensen. Maak een ander lijstje met de
straffen die over de goddelozen zullen komen.

2. Lees 1 Nephi 22:28–31 en leg uit wat Nephi ons wilde leren.
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Het tweede boek Nephi

Het tweede boek Nephi begint vele jaren na het vertrek van
Lehi’s gezin uit Jeruzalem en hun aankomst in het beloofde
land. In de eerste vier hoofdstukken noteerde Nephi de laatste
adviezen die zijn vader gaf voordat hij stierf. Let er bij het lezen
van 2 Nephi op wat er na de dood van Lehi met het gezin
gebeurde.

Lehi’s raad in 2 Nephi 1 was in het bijzonder gericht tot Laman
en Lemuël. Bedenk, voordat je gaat lezen, wat jij tegen Laman
en Lemuël zou willen zeggen als jij hun vader of moeder was.
Let op wat Lehi zei en denk erover na welk effect het op zijn
zoons gehad kan hebben.

2 Nephi 1
‘Ontwaakt, mijn zoons’

1 Nephi 
(tussen 600 en 570 v. C)

2 Nephi 
(tussen 588 en 545 v. C)

Jakob 
(tussen 544 en 421 v. C)

Enos 
(tussen 544 en 421 v. C)

Jarom 
(tussen 420 en 399 v. C)

Omni 
(tussen 361 en 130 v. C)

BRON

De kleine platen van Nephi

BOEKEN

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 1 en maak opgave A en B.

Maak deze zinnen af

In 2 Nephi 1:5–12 staat wat Lehi tegen zijn zoons zei over hun
erfland, wat zowel Noord- als Zuid-Amerika besloeg. Maak de
volgende zinnen af waarin de leringen van Lehi worden samen-
gevat. Probeer je eigen woorden te gebruiken maar zorg wel dat
jouw zin volledig weergeeft wat Lehi verkondigde:

1. Behalve voor de nakomelingen van Lehi is het ook een erfland
voor . . . (Zie vss. 5–7.)

2. Als wie in dat land van belofte wonen, God dienen en zijn
geboden onderhouden, dan . . . (Zie vss. 7, 9–12.)

3. De Heer liet in die tijd andere volken onwetend over dat land
omdat . . . (Zie vs. 8.)

‘Zijt mannen’

Ouderling Carlos E. Asay,
destijds lid van het Presidium
der Zeventig, heeft verteld over
iets wat hij als achttienjarige
priester in het Aäronisch
priesterschap meemaakte toen
hij weigerde mee te doen aan
ongepaste activiteiten van een
groep leeftijdgenoten. Hij
schreef: ‘Toen ik wegliep (. . .),
scholden mijn kameraden me
uit en riepen: “Wanneer word
jij nou eens volwassen?”
“Wanneer hou je nou eens op

met dat kinderachtige, fanatieke, godsdienstige gedoe van je?”
“Wanneer word je nou eens een kerel?”’ (In the Lord’s Service
[1990], blz. 46; zie ook Ensign, mei 1992, blz. 40.) Lehi zei tegen 



zijn zoons: ‘Zijt mannen’ (2 Nephi 1:21). Maar hij bedoelde
iets heel anders dan de jongens in het verhaal. Maak voor deze
opgave nummer 1 af en maak dan 2 of 3.

1. Noteer, aan de hand van wat Lehi in 2 Nephi 1:13–24
onderwees, minstens vijf kenmerken die Lehi in verband
bracht met een man van God. Schrijf bij elk kenmerk op
in welk vers dat staat.

2. Schrijf een stukje over de verschillen tussen de kenmerken
die jij opgeschreven hebt en de definitie die de jongens in het
verhaal van ouderling Asay en veel andere, wereldse mensen
van het begrip man zouden geven.

3. Lees de verzen 13 en 15 nog eens over en schrijf dan een stukje
waarin je de toestand van rechtschapen mannen, zoals Lehi,
vergelijkt met de toestand van wereldse mensen, zoals Laman
en Lemuël.

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Welke soort mensen behoort gij
daarom te zijn? Voorwaar zeg Ik u: Zoals ik ben’ (3 Nephi 27:27).

Jakob was de eerste van de twee kinderen die Lehi en Sariah
in de wildernis kregen. (Zie 1 Nephi 18:7.) Daarom kreeg hij
toen hij opgroeide met veel beproevingen te maken – omdat de
reis moeilijk verliep en omdat zijn ‘broeders zo ruw waren’
(2 Nephi 2:1). Lehi’s raad in 2 Nephi 2 was speciaal voor Jakob
en daaruit wordt duidelijk hoe het mogelijk is om gemoedsrust
en vreugde te voelen in een wereld vol ellende en tegenwerking.
Dit is een van de hoofdstukken in het Boek van Mormon waarin
veel verteld wordt over het plan van geluk van onze hemelse
Vader.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 2:3–10 – ‘De weg [is] bereid en de zaligheid
is vrij’
De verzoening van Jezus Christus bevrijdt de hele mensheid
van de gevolgen van de val en zorgt dat we onder bepaalde voor-
waarden kunnen ontsnappen aan de gevolgen van onze eigen
zonden. (Zie het overzicht.) Zoals Lehi tegen Jakob zei: ‘De zalig-
heid is vrij’ (2 Nephi 2:4). We worden niet verlost door onze eigen
daden maar door de verzoening van Jezus Christus. We moeten
echter aan bepaalde eisen voldoen om er volledig profijt van te
hebben. Lehi zei dat de verlossing alleen geldt voor degenen ‘die
een gebroken hart en een verslagen geest hebben; voor niemand
anders kan voldaan worden aan de vereisten der wet’ (vs. 7). Als
we aanspraak willen maken op de voorwaardelijke zegeningen 

2 Nephi 2
Vrij om te kiezen

door de verzoening

van de verzoening van Christus, moeten we genoeg geloof in
Hem oefenen om ons van al onze zonden te bekeren. Op geen
enkele andere manier kunnen we de volledige zegeningen ervan
ontvangen.

2 Nephi 2:5 – ‘Door de wet wordt niemand
gerechtvaardigd’
Gerechtvaardigd worden, betekent onschuldig verklaard worden,
vergeving van zonden ontvangen. Het betekent dat we voor
God aanvaardbaar of rechtschapen zijn. Lehi heeft gezegd dat
niemand door de wet gerechtvaardigd (of rechtschapen gemaakt)
wordt, maar dat mensen door overtreding van de wet van God
worden afgesneden. (Zie 2 Nephi 2:5.) Zoals de apostel Paulus
gezegd heeft: ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heer-
lijkheid Gods’ (Romeinen 3:23). ‘Dus door de wet, dat wil zeggen,
als alleen de wet zou tellen, zou de mens zowel lichamelijk als 

De gevolgen van de val 
van Adam waarvan we 
verlost moeten worden

De onvoorwaardelijke 
zegeningen

van de verzoening

• De lichamelijke dood: We 
zijn allemaal geboren met 
een sterfelijk lichaam dat 
uiteindelijk zal sterven.

• De geestelijke dood: We zijn 
allemaal geboren in een 
gevallen wereld en gescheiden 
van onze hemelse Vader.

• We leven op een telestiale, 
gevallen aarde.

• Iedereen die ooit geleefd 
heeft, zal opstaan met een 
onsterfelijk, stoffelijk lichaam. 
(Zie Alma 11:42–44.)

• Iedereen zal in de tegen-
woordigheid van God worden 
teruggebracht om geoordeeld 
te worden. (Zie Alma 11:44; 
Helaman 14:15–17.)

• De aarde zal celestiaal gemaakt 
worden. (Zie LV 88:18–20.)

De gevolgen van onze 
eigen val waarvan we 
verlost moeten worden

De voorwaardelijke 
zegeningen

van de verzoening

• Als we verantwoordelijk 
worden voor onze keuzen, 
zijn we door onze zonden niet 
meer waardig om bij onze 
hemelse Vader terug te keren. 
(Zie Mosiah 16:2–5.)

• Als we in Jezus Christus geloven, 
ons bekeren en ons laten dopen, 
kunnen we gereinigd worden 
van onze zonden. Door de gave 
van de Heilige Geest kunnen 
we geheiligd worden en waardig 
worden om in de tegenwoordig-
heid van de Vader te verkeren 
en te worden zoals Hij. 
(Zie Alma 34:13–17; 42:15; 
Moroni 10:32–33; LV 76:58; 
132:19–20; Mozes 5:5–11.)
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geestelijk afgesneden zijn. We zouden lichamelijk afgesneden zijn
omdat wij de wet niet volmaakt kunnen naleven, en we zouden
geestelijk afgesneden zijn omdat overtreding van de wet iemand
onrein maakt en ‘niets, dat onrein is, kan (. . .) in zijn tegenwoor-
digheid wonen.’ (Mozes 6:57; zie ook 2 Nephi 9:6–10.) (Gerald N.
Lund, ‘The Fall of Man and His Redemption’, in Monte S. Nyman
en Charles D. Tate jr. , The Book of Mormon: Second Nephi, the
Doctrinal Structure [1989], blz. 90.) ‘Daarom komt de verlossing
in en door de heilige Messias’ omdat ‘Hij zichzelf [geeft] als een
offer voor de zonde, om te voldoen aan de vereisten der wet’
(2 Nephi 2:6–7).

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 2 en maak drie van de volgende
opgaven (A–D).

Leg uit in welk opzicht 
de zaligheid vrij is

1. Bestudeer 2 Nephi 2:3–9 en leg uit waarom Lehi’s uitspraak:
‘de zaligheid is vrij’ (vs. 4) en zijn uitspraak dat de verlossing
geschonken wordt aan wie in Jezus Christus geloven en Hem
volgen (zie vs. 9), allebei waar zijn.

2. Bestudeer 2 Nephi 2:5–8 en leg uit welke prijs de Heiland
betaald heeft om ons lichamelijk en geestelijk te verlossen.
Hoe zou het met ons gesteld zijn als er geen Heiland was?
(Zie vs. 5.)

Wetten van God: sleutels tot geluk

Sommige mensen denken dat alle wetten door de mens gemaakt
zijn – dat er geen eeuwige wetten bestaan en dat er daarom niet
zoiets als zonde bestaat. Zij geloven dat mensen moeten kunnen
doen wat ze willen, zolang ze er anderen geen kwaad mee doen.
Toen Lehi had gesproken over de noodzaak van ‘een tegenstel-
ling in alle dingen’ (2 Nephi 2:11), legde hij uit in welk opzicht
Gods wetten met ons geluk samenhangen. Lees 2 Nephi 2:13
en schrijf in je aantekenschrift welk beginsel Jakob volgens jou
behandelde.

Tekstenbeheersing – 2 Nephi 2:25

1. In dit korte vers staat een 
eenvoudige waarheid over de
val. Lees ook 2 Nephi 2:22–23,
waarin wordt uitgelegd wat
er gebeurd zou zijn als Adam
niet had overtreden en niet
van de verboden vrucht gege-
ten had. Schrijf op: ‘Omdat
Adam viel . . .’ en maak de zin
af door de in 2 Nephi 2:22–25
genoemde gevolgen van de
val te noteren. (Lehi legde
soms uit wat er zonder de val
niet gebeurd zou zijn; formu-
leer die gevolgen nu anders
om uit te leggen wat er wel
gebeurde.)

2. Lehi zei: ‘De mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben’
(vs. 25). Lees de verzen in 2 Nephi 2 nog eens door waarin de
woorden gelukzaligheid, vreugde, ellende en ellendig voorkomen
(vss. 5, 10–11, 13, 18, 23, 25, 27). Wat onderwees Lehi in die
verzen over de manier waarop en waarom we vreugde
kunnen hebben en over degene die wil dat we ons ellendig
voelen?

Tekstenbeheersing – 2 Nephi 2:27

Maak in je aantekenschrift een overzicht ter verduidelijking van
de belangrijke leerstelling die in dit vers behandeld wordt. Maak
het zo, dat je het ergens kunt ophangen waar je het vaak ziet en
waardoor je aan die belangrijke waarheden herinnerd wordt.

In 2 Nephi 3 noemde Lehi vier verschillende mannen die alle-
maal Jozef heetten. Hij richtte zijn woorden tot zijn jongste
zoon, Jozef. Lehi sprak over de grote profeet Jozef die naar Egypte
verkocht was. Van die Jozef stamde Lehi’s gezin af. Lehi citeerde
een profetie die Jozef van Egypte uitsprak voordat hij stierf.
In die profetie had Jozef het over de laatste dagen en over twee
andere mannen die Jozef heetten en ook van hem afstamden.
Terwijl je dit hoofdstuk bestudeert, zul je zien wie die twee
Jozefs in de laatste dagen zijn en waarom ze belangrijk zijn.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 3:6–21 – Waar kunnen we die profetie
van Jozef vinden?
De profetie van Jozef die naar Egypte verkocht werd en die door
Lehi voor zijn zoon Jozef geciteerd werd, staat niet in onze hui-
dige Bijbel. Zij is echter aan Joseph Smith bekendgemaakt en zij
staat in de Bijbelvertaling van Joseph Smith (zie Genesis 50:24–38
aldaar). Lehi vond hem op de koperen platen die zijn zoons bij
Laban in Jeruzalem hadden bemachtigd. (Zie 1 Nephi 3:3, 19–20;
5:10–16; 2 Nephi 4:1–2.)

2 Nephi 3
Jozef profeteert over 

een andere Jozef
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2 Nephi 3:6–18 – De Jozefs van de laatste dagen
De oude profetie over Jozef ging over een Jozef in de laatste
dagen die een groot profeet en zowel voor Lehi’s nakomelingen
als voor het hele huis van Israël een zegen zou zijn. In de profetie
werd gezegd dat die Jozef van de laatste dagen ook een vader
zou hebben die Jozef heette. Die profeet van de laatste dagen is
de profeet Joseph Smith. In 2 Nephi 3 is dus sprake van vier ver-
schillende Jozefs: Jozef van Egypte; Lehi’s zoon Jozef; de profeet
Joseph Smith; en Joseph Smith sr. , de vader van de profeet
Joseph Smith.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 3 en maak opgave A en, als je wilt, opgave B.

Onderzoek de zending van de profeet

1. De ziener in 2 Nephi 3:6–21 is de profeet Joseph Smith. Noteer
wat je aan de hand van die profetie over zijn zending te weten
komt. (Er worden minstens tien dingen genoemd.) Probeer ze
allemaal in je eigen woorden weer te geven.

2. Kies één onderdeel van de zending van de profeet Joseph
Smith en leg uit in welk opzicht dat belangrijke gevolgen voor
jouw leven heeft gehad.

Een profetie die in onze tijd
in vervulling is gegaan

Er worden in 2 Nephi 3:12 twee boeken genoemd – een boek dat
door Jozefs nakomelingen geschreven is (het Boek van Mormon)
en een boek dat geschreven is door de nakomelingen van Juda
(de Bijbel).

1. Noteer wat deze twee boeken samen volgens de profeet tot
stand zouden brengen.

2. Beschrijf hoe deze twee boeken samen de doelen die je bij 1
genoteerd hebt, verwezenlijkt hebben.

3. Lees de recente aanvulling op de titel van het Boek van
Mormon. Op welke manieren is dit boek ‘Een getuige van
Jezus Christus’?

Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd dat de Bijbel en het Boek van Mormon
‘nu zodanig met elkaar zijn verweven dat je, als je diep nadenkt
over het ene, aangetrokken wordt tot het andere; als je leert van
het ene, krijg je kennis van het andere. Ze vormen werkelijk een
eenheid in onze handen. Ezechiëls profetie [in Ezechiël 37:15–19]
is nu vervuld.’ (Ensign, november 1982, blz. 53.)

Een aantal van de laatste woorden die de grote profeet Lehi
sprak, staan in 2 Nephi 4. Na de dood van zijn vader schreef
Nephi een aantal gedachten en gevoelens op over zijn eigen
geestelijke instelling. Hij schreef dat in een dichterlijke vorm –
die heel veel lijkt op die van Psalmen in het Oude Testament.
Daarom wordt 2 Nephi 4:16–35 vaak ‘de psalm van Nephi’
genoemd. Die psalm kan een bron van kracht zijn voor iedereen
die de Heer liefheeft en Hem wil dienen, maar zich belemmerd
voelt door zwakheden.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 4 en maak opgave A en B.

De profeet Lehi gedenken

Lees Lehi’s laatste woorden in
2 Nephi 4:1–11 nog eens door.
Overdenk wat jij vanaf 1 Nephi
van en over Lehi te weten bent
gekomen en noteer drie voorbeelden
van zijn karakter die we zouden
moeten onthouden. Leg bij elk voor-
beeld uit waarom je dat gekozen hebt
en waarom het een zegen zou zijn
voor zijn nakomelingen als ze dat in
herinnering hielden.

Schrijf de belevenissen van je ziel op

In 2 Nephi 4:15–35 lezen we over een aantal ‘belevenissen van
[Nephi’s] ziel’ (vs. 15). Dit tekstblok is heel geschikt om hardop
gelezen te worden. Als je dat gedaan hebt, kies je vijf zinsdelen
of zinnen uit die volgens Nephi ook onderdeel zijn van ‘de
belevenissen van [jouw] ziel’. Leg uit waarom die belangrijk
voor jou zijn.

Ter nagedachtenis

van de profeet

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

Ter nagedachtenis

van de profeet

LEHI
Το τηε µαν τηατ ωασ ωορτηψ ανδ

πρεπαρεδ το σταρτ ιτ αλλ Ω ωε γιϖε

ψου τηανκσ Ψου διδ γοοδ.

2 Nephi 4
De psalm van Nephi
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Ondanks Lehi’s raad om één te zijn (zie 2 Nephi 1:21), was
er verdeeldheid in het gezin omdat Laman en Lemuël steeds
jaloers en boos waren op hun broer Nephi. Maar zoals Nephi
in 1 Nephi 1:20 getuigde, was de Heer barmhartig. Noteer
als je 2 Nephi 5 gelezen hebt, het verschil in leefwijze van de
twee groepen, als gevolg van hun instelling en daden.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 5:20–25 – ‘De vloek’ was niet de ‘donkere huid’
‘De vloek die de Heer over de opstandige Lamanieten liet
komen was dat ze van zijn tegenwoordigheid werden afgesneden.
(Zie 2 Nephi 5:20–21). De Heer liet ‘een donkere huid op hen
komen’ opdat de Nephieten zich niet door huwelijken met hen
zouden vermengen en de vloek over zichzelf zouden brengen.
(Zie vss. 21–23.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 5 en maak opgave A.

Wijs de verschillen aan

1. Teken in je aantekenschrift een overzicht naar het voorbeeld
hieronder en vul het in met informatie die je vindt in de
aangegeven teksten:

2. De Nephieten ‘leefden gelukkig’ (2 Nephi 5:27). Lees
2 Nephi 5 nog eens door, zoek in de index naar andere
teksten over ‘geluk’ en noteer drie manieren om ‘gelukkig
te leven’.

Wat dachten de
leiders? Wat deden
ze? (Zie 2 Nephi
5:1–4, 12, 14–18, 26,
29, 31–32.)

Wat deden de
mensen?
(Zie vss. 6–11, 15, 17,
20–22, 24–27.)

Wat waren de
gevolgen?
(Zie vss. 11, 13, 16, 
20–22, 25–27, 34.)

Nephieten
Waar moet ik op 

letten Lamanieten

2 Nephi 5
Een verdeeld gezin

In 2 Nephi 5:26 lezen we dat Nephi Jakob en Jozef ordent tot
‘priesters en leraars’ voor de Nephieten. Een aantal van Jakobs
leringen staan in 2 Nephi 6–10, een toespraak tot de Nephieten
die twee dagen duurde. In een groot deel van hoofdstuk 6–8
citeerde Jakob de profeet Jesaja (Jesaja 49:22–52:2). Hij legde
ook uit waarom hij die passages citeerde en wat het volk moest
doen om die beter te begrijpen. Je kunt eerst hoofdstuk 6–10
lezen en daarbij de volgende informatie in gedachten houden.
Blader dan terug en bestudeer elk hoofdstuk aan de hand van
de aanwijzingen in deze studiegids.

• ‘Opdat gij de naam uws Gods moogt leren kennen en
moogt verheerlijken’ (2 Nephi 6:4). Let tijdens het lezen van
hoofdstuk 6–8 op wat Jakob over God onderwees en hoe hij
zijn volk aanspoorde Hem te verheerlijken. (Door Hem in
nederigheid en met respect lief te hebben en te volgen.)

• ‘Die op u mogen worden toegepast’ (2 Nephi 6:5). Dat is de
tweede keer dat een profeet van het Boek van Mormon zei
dat we de woorden van Jesaja op onszelf moeten toepassen.
(Zie 1 Nephi 19:23; zie ook ‘De Schriften op jezelf toepassen’
op blz. 4 van deze studiegids.)

• In 2 Nephi 6:8–15 legt Jakob een aantal door hem voorgelezen
teksten aan zijn volk uit.

• ‘Ik heb u deze dingen voorgelezen, opdat gij bekend
mocht zijn met de verbonden [van de Heer]’ (2 Nephi 9:1).
Overdenk bij het lezen van hoofdstuk 6–8 wat er gezegd
wordt over de verbonden van de Heer – wat die verbonden
zijn en waarom de Heer zich er zo op toelegt ze te vervullen.

• ‘Ik zeg u deze dingen, opdat gij u moogt verheugen’
(2 Nephi 9:3). Bedenk bij het lezen van de woorden van Jesaja
waarom die voor jou een reden zijn om je te verheugen.

• In 2 Nephi 9:4–54 Bespreekt Jakob de leer die in Jesaja’s
boodschap vervat is.

• In 2 Nephi 10 beëindigt Jakob de toespraak waaraan hij een
dag eerder begonnen was.

2 Nephi 6
Jakob onderricht het volk aan de hand 

van de geschriften van Jesaja
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De Schriften begrijpen

2 Nephi 6:6–18 – In welke volgorde zullen die
gebeurtenissen plaatsvinden?
De gebeurtenissen die in 2 Nephi 6 beschreven worden, staan
niet in de volgorde waarin ze gebeurd zijn of zullen gebeuren.
Als de gebeurtenissen in chronologische volgorde stonden, zou
de volgorde van de verzen ongeveer zijn: 8–11, 6–7, 11–18.
Hieronder vind je de onderwerpen die in deze verzen behandeld
worden:

• In de verzen 6–7 staat Jesaja’s profetie over de vergadering van
Israël in onze tijd, met de hulp van de niet-joden.

• De verzen 8–9 gaan over
de val van Jeruzalem,
de ballingschap van de
joden in Babylon, en hun
terugkeer naar Jeruzalem
onder Kores de Grote van
Perzië.

• In de verzen 9–11 wordt
voorzegd dat Jezus
Christus bij de Joden zal
komen en hoe zij zullen
lijden en verstrooid
worden omdat zij Hem
verwerpen.

• De verzen 11–18 bevatten Jakobs verdere uitleg van Jesaja’s
profetie in de verzen 6–7 over de vergadering van Israël in de
laatste dagen.

2 Nephi 6:7, 13 – ‘Hopen’ op de Heer, de Heer
‘verwachten’
De woorden hopen en verwachten zoals Jesaja die gebruikt,
betekenen: krachtig vol blijven houden totdat wat verwacht
wordt, gebeurt. ‘Hopen op de Heer’ betekent Hem trouw
blijven totdat Hij vindt dat het moment gekomen is om al zijn
zegeningen over ons uit te storten.

2 Nephi 6:12 – De ‘grote en verfoeilijke kerk’
Zie bij 1 Nephi 13:5–9.

2 Nephi 6:14 – De Heer zal zijn volk een tweede
keer bevrijden
De eerste keer bevrijdde Heer zijn volk, Israël, toen Hij hen uit
Egypte leidde en wilde dat ze zich in het hun beloofde land
gingen vestigen. De tweede keer dat Hij zijn volk wil bevrijden,
zal in deze bedeling plaatsvinden. De profeet Joseph Smith heeft
gezegd: ‘Eindelijk is de tijd aangebroken dat de God van
Abraham, Isaak en Jakob zijn hand voor de tweede maal heeft
uitgestoken om de overblijfsels van zijn volk te bevrijden.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, blz. 14.) De sleutels van die
vergadering zijn in 1836 in de Kirtland-tempel door Mozes
hersteld. (Zie LV 110:11.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 6 en maak opgave C en A of B.

Waarom zou ik luisteren?

1. Stel je voor dat je leeft in de tijd van Jakob. Noteer aan de hand
van wat je leest in 2 Nephi 6:1–4 minstens drie redenen waar-
mee je een vriend of vriendin zou aanmoedigen om samen met
jou naar Jakobs leringen te gaan luisteren.

2. Leg uit in welk opzicht die redenen van toepassing zijn op het
luisteren naar de priesterschapsleiders in onze tijd.

Leg uit wat het verschil is

1. Lees Jakobs verslag over de komst en de wederkomst
van Jezus Christus waarbij Hij zich zou ‘openbaren’. (Zie
2 Nephi 6:8–10, 14–15.) Vergelijk de twee gebeurtenissen
en noteer de overeenkomsten en de verschillen.

2. Waarom zal de wederkomst van de Heiland zo anders zijn
dan zijn eerste komst?

De Schriften op jezelf toepassen

Nephi en Jakob zeiden tegen hun volk dat ze de Schriften op
zichzelf moesten toepassen, vooral de woorden van Jesaja.
(Zie 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 6:5.) De Schriften op onszelf toepas-
sen, houdt in dat we erachter komen wat een tekst betekent,
vaststellen over welke beginselen hij gaat en die beginselen in
ons leven toepassen.

Jesaja’s opmerkelijk gedetailleerde profetie over de Messias in
Jesaja 50 in de Bijbel, staat ook in 2 Nephi 7. Lees de inleiding
bij 2 Nephi 6. Daarin vind je meer bijzonderheden over dit en
andere hoofdstukken die ontleend zijn aan de geschriften van
Jesaja.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 7 en maak opgave A en B.

Zoek naar een boodschap

Zoek in 2 Nephi 7 naar een boodschap die naar jouw mening
voor de volgende mensen een steun zou zijn. Schrijf de bood-
schap in je aantekenschrift en leg uit waarom je denkt dat het
die mensen zou helpen.

2 Nephi 7
De Heer helpt wie 

op Hem vertrouwen

39



1. Iemand die de geboden niet heeft gehoorzaamd en denkt dat
de Heer hem of haar niet meer zal helpen.

2. Iemand die maar moeilijk kan begrijpen waarom het belangrijk
is om de geboden van de Heer op te volgen.

Een profetie

Welke verzen in 2 Nephi 7
zijn door Jesaja geschreven,
maar klinken toch alsof
ze door Jezus Christus
gesproken zijn? Leg uit
waarom?

Is er iets of iemand waarop je in dit leven altijd kunt ver-
trouwen? Jesaja’s antwoord op die vraag kun je vinden in
2 Nephi 8. Denk er bij het lezen van dat hoofdstuk over na
wat een zegen het is om te kunnen bouwen op een funda-
ment dat het nooit zal begeven.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi en maak opgave A en B

In je eigen woorden

In 2 Nephi 8:17–21 (zie ook Jesaja 51:17–21) nodigt de Heer Israël
uit om zich bewust te worden van het feit dat er in zonde geen
vrede en troost te vinden is. Daartegenover getuigt de Heer van
de vrede en de troost die ons deel worden als we Hem volgen.
Lees 2 Nephi 8:3, 6–8, 11–12, 22–24 en noteer in je eigen woorden
wat de Heer tegen Israël zei over wie Hem vertrouwen en
volgen.

De Schriften op jezelf toepassen

Kies een van de volgende uitspraken en schrijf op wat je tegen
een vriend of vriendin zou zeggen die dergelijke gevoelens
uitspreekt. Gebruik wat je in 2 Nephi 8 geleerd hebt en voeg er
een of meer beloften van de Heer aan toe die je in opgave A
hebt gevonden.

2 Nephi 8
‘Waak op, waak op!’

1. ‘Ik weet wel dat ik me moet bekeren, weer naar de kerk moet
gaan en moet leven volgens de leringen van het evangelie,
maar ik maak me zorgen over wat mijn vrienden en mijn
werkgever zullen denken en zeggen. Ik zou heel wat moeten
veranderen!’

2. ‘Ik heb geprobeerd me te bekeren, maar ik voel me steeds
schuldig. Kan ik ooit vergeving krijgen en me weer rein
voelen? En zelfs als ik me bekeer – ik heb door mijn zonden
al zoveel anderen gekwetst. Wat heeft het voor zin?

3. ‘Waarom zou ik me bekeren? Waarom is een godsdienstig
leven beter dan het leven dat ik nu leid?’

De hoofdstukken van Jesaja die Jakob in 2 Nephi 6–8 aanhaalde,
openbaarden veel over de macht van de Heer om zijn volk te
verlossen. Hoewel Jesaja getuigde van wat de Heer voor het
huis van Israël zal doen om hen te verlossen van hun vijanden
en hen te vergaderen in hun beloofde land, moedigde Jakob ons
aan om Jesaja’s woorden op ons persoonlijke leven toe te passen.
(Zie 2 Nephi 6:5.) Een mooi voorbeeld van de toepassing van
Jesaja’s leringen vinden we in 2 Nephi 9 waar Jakob het had
over de macht van de Heer om ons te verlossen van onze
grootste vijanden – dood en hel, en daarvan ook getuigde. In
dit hoofdstuk staan belangrijke waarheden over het plan van
onze hemelse Vader voor zijn kinderen, inclusief het belang
van de verzoening van Jezus Christus in dat plan.

2 Nephi 9
‘O, hoe groot is het plan 

van onze God!’
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 9 en maak twee van de volgende opgaven
(A–D).

De aard van God

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat een van de dingen die
nodig zijn om ‘geloof in God te oefenen ten leven en verlossing’
is dat we ‘een juist begrip hebben van [Gods] aard, voortreffelijk-
heden en eigenschappen.’ (Lectures on Faith [1985], blz. 38.) Noteer
wat je over God te weten kom door Jakobs uitspraken die begin-
nen met de uitroep ‘O’ in 2 Nephi 9:8, 10, 13, 17, 19–20.

Schrijf de vragen op

Een manier om de Schriften te bestuderen, is na te denken of wat
je leest belangrijke antwoorden van God bevat en je vervolgens
af te vragen: ‘Wat waren de vragen?’ Veel belangrijke waarheden
over het heilsplan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen
staan in 2 Nephi 9:5–27. Schrijf ten minste vijf belangrijke, leer-
stellige vragen die aan de hand van deze verzen beantwoord
kunnen worden. Noteer achter elke vraag het antwoord uit
2 Nephi 9.

Tekstenbeheersing – 2 Nephi 9:28–29

1. In welk verband staat de leer in 2 Nephi 9:20 met het probleem
dat sommige mensen volgens Jakob hadden? (Zie vss. 28–29.)

2. Gebruik 2 Nephi 9:28–29 om uit te leggen wat jij tegen een
lid van de kerk zou zeggen die de volgende uitspraken deed:

a. ‘Ik ga niet zo erg mijn best doen om een opleiding
te volgen. Het is allemaal onnodig en maar tijdelijk.’

b. Het is prima om een beetje alcohol te drinken. Sommige
wetenschappers zeggen dat mensen die een beetje drinken
gezonder zijn dan wie helemaal niet drinken.’

c. ‘Ik zou niet weten waarom ze hem geroepen hebben voor
die functie in de kerk. Ik heb veel meer ervaring dan hij en
hij is helemaal niet zo thuis in de Schriften.’

Maak een tekening

Maak een tekening van de beelden die in 2 Nephi 9:41–42
genoemd worden.

Jakob besprak in 2 Nephi 10 opnieuw de toekomst van het huis
van Israël. Hij profeteerde wat er met de joden zou gebeuren,
wat er met zijn eigen volk zou gebeuren, en wat er met de niet-
joden zou gebeuren die het land van zijn volk zouden beërven. 

2 Nephi 10
De vervulling van de verbonden 

van de Heer

Let op waarom de Joden verstrooid werden en wat er moet
gebeuren voordat ze weer vergaderd worden. Let ook op wat
we volgens Jakob moeten doen voordat we ‘in het eeuwige
koninkrijk Gods’ ontvangen kunnen worden (vs. 25).

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 10 en maak opgave A of B.

Maak de zinnen af

1. Het Joodse volk was het enige volk op aarde dat . . .
(Zie 2 Nephi 10:3–4.)

2. De mensen in Jeruzalem kruisigden Jezus vanwege hun . . .
(Zie vss. 4–5.)

3. Wegens hun zonden zullen de Joden . . . (Zie vs. 6.)

4. De joden zullen vergaderd worden . . . (Zie vss. 7–9.)

Wat moeten we onthouden

1. Welke twee belangrijke
begrippen uit zijn getui-
genis in 2 Nephi 10:23–24
wilde Jakob zijn volk laten
onthouden? Wat betekent
‘verenigt u (. . .) met Gods
wil’?

2. In welk opzicht zou jouw
leven anders zijn als je
die twee waarheden altijd
in gedachten hield?

3. Beschrijf op welke twee manieren je gaat proberen om die
twee waarheden de komende week in gedachten te houden.

In de vijf voorgaande hoofdstukken hebben we Jakobs woorden
gelezen, nu neemt Nephi weer aan het woord. Nephi citeerde de
profeet Jesaja ook, en in 2 Nephi 11 gaf hij daar een aantal
redenen voor.

Op de inleidende bladzijden van het Boek van Mormon heb
je het getuigenis gelezen van drie bijzondere getuigen van het
Boek van Mormon. In 2 Nephi 11 zul je lezen over drie bijzon-
dere getuigen van het Boek van Mormon. Let op waarvan
zij getuigen.

2 Nephi 11
Drie getuigen van Jezus Christus
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De Schriften begrijpen

2 Nephi 11:4 – In welk opzicht is ‘alles wat God (. . .)
heeft gegeven’ symbolisch voor de Heiland?
Nephi getuigde dat ‘alles wat God (. . .) heeft gegeven’ symbolisch
is voor Jezus Christus, zijn leven, bediening en verzoening. Tegen
de profeet Mozes heeft de Heer gezegd: ‘Alle dingen (. . .) zijn
geschapen en gemaakt om van mij te getuigen’ (Mozes 6:63). Het
leven en de zending van Mozes vormen een goed voorbeeld van
de waarheid hiervan. Wat Mozes in zijn tijd voor de Israëlieten
heeft gedaan, is een voorbeeld, of patroon, van wat Jezus Christus
voor de hele mensheid zou doen. Mozes was verlosser, heiland,
wetgever, rechter en leidsman voor zijn volk. Op veel groter
schaal is Jezus Christus dat alles en meer voor alle kinderen van
onze hemelse Vader.

Niet alleen het leven van een profeet herinnert ons aan de
Heiland. Jezus gebruikte zelf veel gewone zaken om zijn rol in
ons leven te symboliseren. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd dat Hij
was als brood (zie Johannes 6:35), water (zie Johannes 7:37–38),
licht (zie Johannes 8:12), een wijnstok (zie Johannes 15:5) en zelfs
een hen (zie Matteüs 23:37). Ouderling Bruce R. McConkie,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd:
‘Als we voldoende inzicht hadden, zouden we in elke verorde-
ning van het evangelie, in elke rite die onderdeel is van geopen-
baarde godsdienst, in elke verordening die God geboden heeft,
in alle zaken die de Godheid aan zijn volk geeft, iets zien dat
de eeuwige bediening van de eeuwige Christus symboliseert.’
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], blz. 378.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 11 en maak opgave A of B.

Wie? Waar? Waarom?

1. Wie zijn de drie bijzondere getuigen van Christus die in
2 Nephi 11 genoemd worden?

2. Schrijf aan de hand van de verwijzingen in je Schriften de
tekstverwijzingen op waaruit blijkt waar het getuigenis van
elk van die mannen te vinden is.

3. Waarom zou Nephi gewild hebben dat we van die getuigen
op de hoogte waren? Geef in je antwoord zowel je eigen
gedachten weer als wat Nephi in 2 Nephi 11 zegt.

Wat maakt jou blij?

1. Zoek in 2 Nephi 11 naar de vijf keren dat Nephi zegt: ‘Mijn
ziel verlustigt zich’. Noteer waaraan hij vreugde en genoegen
beleefde.

2. Schrijf zelf drie ‘Mijn ziel verlustigt zich’-zinnen – in dezelfde
stijl als Nephi – waarmee je duidelijk maakt waaraan jij
vreugde en genoegen beleeft, en leg uit waarom.

De volgende dertien hoofdstukken, 2 Nephi 12–24 zijn over-
genomen uit het boek Jesaja. (Zie Jesaja 2–14.) Nephi zei dat hij
Jesaja’s woorden invoegde omdat die Jesaja’s getuigenis van
Christus bevatten en opdat allen die het lazen ‘hun hart mogen
verheffen en zich er voor alle mensen in mogen verheugen.’
(2 Nephi 11:8; zie ook vs. 2.) Herhalend wat hij en zijn broer
Jakob al eerder gezegd hadden, zei hij dat wij de woorden van
Jesaja op onszelf moesten toepassen. (2 Nephi 11:8; zie ook
1 Nephi 19:23; 2 Nephi 6:5.) Wij passen de Schriften op onszelf
toe als we proberen vast te stellen in welk opzicht we iets wat
in de Schriften gebeurd is, in ons leven kunnen gebruiken. 

Toen Nephi uit het boek Jesaja had geciteerd, schreef hij hoe
we de boodschap van Jesaja konden begrijpen. Je kunt 2 Nephi
25:1–8 opzoeken voordat je aan 2 Nephi 12–24 begint en daar
lezen wat Nephi over de profetieën van Jesaja zei. Jesaja had
een andere schrijfstijl dan andere schrijvers in het Boek van
Mormon. Om zijn boodschap over te brengen, gebruikte hij
poëzie en symbolische taal die bij de Joden gebruikelijk was.
Als je op zoek gaat naar de evangeliebeginselen in zijn poëzie
en symboliek, en die op onze tijd en op jezelf toepast, zul je in
deze hoofdstukken veel tekstgedeelten vinden die voor jou
van grote betekenis zijn. 

Toen Jesaja profeteerde, waren er twee koninkrijken van
Israëlieten – het zuidelijk koninkrijk van Juda en het noordelijk
koninkrijk van Israël (ook wel Efraïm genoemd). Veel Israëlieten
in beide koninkrijken hadden zich van de Heer afgekeerd en
hun vertrouwen gesteld in afgoden en in hun eigen wijsheid
en kracht. Bovendien dreigde er voor beide koninkrijken voort-
durend oorlog met vijandige buurlanden, vooral met het
machtige land Assyrië. In Jesaja’s boodschappen werden de
zonden van de Israëlieten en de gevolgen van die zonden
duidelijk aangegeven. Ook werd verteld wat het volk kon doen
om zich te bekeren en hoe barmhartig de Heer zou zijn als
ze zich zouden bekeren. Die boodschappen kunnen toegepast
worden op elk verbondsvolk dat van de Heer is afgedwaald.

2 Nephi 12
Kom naar de berg van de Heer
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De Schriften begrijpen

2 Nephi 12:2–4 – ‘De berg van het huis des Heren’

In de tijd van Jesaja werd met de uitdrukking ‘berg van het huis
des Heren’ vooral gedoeld op de tempel in Jeruzalem. Profeten
van onze tijd hebben gezegd dat het ook slaat op alle tempels,
die ‘bergen des Heren’ worden waar mensen mogen komen en
over God leren zodat zij zijn paden mogen volgen. President
Howard W. Hunter heeft gezegd dat Jesaja’s visioen zowel
betrekking heeft op individuele personen als op de hele wereld.
Na de leden te hebben aangespoord om ‘de aanbidding in de
tempel, tempelverbonden en het tempelhuwelijk tot ons ultieme,
aardse doel en de meest verheven ervaring in de sterfelijkheid
[te maken]’, gaf hij de volgende uitnodiging en belofte:

‘Laat de betekenis, de schoonheid
en de vrede van de tempel een
directer deel uitmaken van uw
dagelijks leven opdat de dag van
het millennium mag aanbreken,
de tijd waarin ons beloofd is dat
“zij hun zwaarden tot ploegscharen
omsmeden en hun speren tot
snoeimessen; geen volk zal tegen
een ander volk het zwaard ophef-
fen, en zij zullen de oorlog niet
meer leren (. . .) [maar zij zullen]
wandelen in het licht des Heren”
(Jesaja 2:4–5).’ (Conference Report,
oktober 1994, blz. 118.)

2 Nephi 12:12 – ‘De dag van de Heer’
‘De dag van de Heer’ is een uitdrukking die betrekking heeft
op een tijd van oordeel. Voor de vele Israëlieten was dat toen de
Assyriërs en de Babyloniërs de overwinning behaalden. De
wederkomst van Christus zal een ‘dag van de Heer’ zijn als de
goddelozen vernietigd worden. Op individueel niveau zal de dag
van de Heer de dag zijn waarop we sterven en naar God terug-
keren, of gewoon een moment waarop we ons realiseren dat onze
omstandigheden uit de hand zijn gelopen en we de hulp van de
Heer nodig hebben. In 2 Nephi 12:10–22 staat Jesaja’s dramatische
beschrijving dat aardse zaken die voor sommigen zo waardevol
lijken, op die dag geen betekenis meer zullen hebben.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 12 en maak opgave A.

Maak een plaat van de boodschap

Zoals in 2 Nephi 12:2–4 wordt aangehaald, profeteerde Jesaja
over de zegeningen die Israël zou ontvangen als zij de tempel en
de verordeningen en verbonden daarvan boven alle aardse zaken
zouden stellen. 2 Nephi 12:5–9 bevat zijn beschrijving van wat de
mensen belangrijk vonden en waarop zij hun vertrouwen stelden
in plaats van op de Heer. Maak een plaat van Jesaja’s boodschap
in 2 Nephi 12:1–9. Je kunt tekenen, een collage maken met plaat-
jes uit tijdschriften en kranten, of die twee technieken combi-
neren. Laat zien waarover Jesaja in de verzen 6–9 sprak, wat
volgens jou moderne voorbeelden van afgoden zijn en hoe we
op een verkeerde manier om leiding kunnen vragen.

2 Nephi 13:1–12 is een vervolg van Jesaja’s verhandeling over
wat er zou gebeuren als de Israëlieten hun vertrouwen in valse
godsdiensten bleven stellen. Jesaja noemde de Israëlieten de
‘dochters Zions’ (vs. 16), een weergave van het denkbeeld dat
zij kinderen van het verbond zijn, en hij vergeleek hen met een
trotse vrouw die vernederd wordt. In tegenstelling daarmee
beschrijft Jesaja in 2 Nephi 14 wat er zou gebeuren als de doch-
ters van Zion nederig zouden worden, zich zouden bekeren
en zich tot de Heer zouden wenden. 

2 Nephi 13–14
‘De dochters Zions’
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De Schriften begrijpen

2 Nephi 13–14 – Wanneer zal Jesaja’s profetie
in vervulling gaan?
Een kenmerk van veel profetieën van Jesaja is dat ze op meer
dan één manier in vervulling kunnen gaan. Een vervulling van
de tragedie die in 2 Nephi 13 (Jesaja 3) beschreven wordt, kunnen
we zien in de gebeurtenissen rond de val van Juda en Jeruzalem
(zie 2 Nephi 13:8; Jesaja 3:8) door de Babyloniërs rond 587 v.C.
Als we 2 Nephi 13 symbolisch bekijken, is het niet moeilijk om in
die verzen een beschrijving te zien van de zonden van deze
laatste dagen.

2 Nephi 14:1 – Zeven vrouwen
In hoofdstuk 14 zet Jesaja het beeld van de dochters van Zion,
waarmee hij in 2 Nephi 13 begon, voort en beschrijft hij vrouwen
die door hun situatie zo vernederd waren dat er zeven bereid
waren met dezelfde man te trouwen. De Heer gebruikt het huwe-
lijk vaak als symbool voor de verbondsrelatie tussen Hem en
zijn kerk; de Heer is de bruidegom en de kerk is de bruid. Door
ontrouw en het aanbidden van afgoden had Israël symbolisch
de Heer verlaten en was ze met iemand anders getrouwd. Zoals
echter in 2 Nephi 12–13 staat, geven die afgoden geen bescher-
ming en worden ze op ‘de dag des Heren’ vernietigd. (Zie
2 Nephi 12:12–13.) Dan beseft Israël dat ze geen hulp krijgt van
datgene waarin ze haar vertrouwen gesteld had. (Zie 2 Nephi
13:18.) En 2 Nephi 14:1 is een symbolische beschrijving van de
nederigheid van de dochters van Zion die opnieuw willen trou-
wen, of tot de Heer willen terugkeren. Die nederigheid heeft tot
gevolg dat ze bevrijd en gereinigd worden. (Zie 2 Nephi 14:2–4.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 13–14 en maak opgave A.

Zoek de thema’s

In 2 Nephi 13–14 gebruikt Jesaja een aantal krachtige beelden
om te beschrijven wat mensen ervan weerhoudt om tot Christus
te komen, en ook om belangrijke beginselen weer te geven die
in verband staan met tot Christus komen. Schrijf de volgende 

thema’s in je aantekenschrift. Zet achter elk thema woorden en
zinsdelen uit 2 Nephi 13–14 waarmee Jesaja die thema’s behan-
delde en de verzen waarin je die woorden en zinsdelen gevonden
hebt.

1. Hoogmoed en wereldse gezindheid

2. Verdriet over zonde

3. Gods macht om ons te reinigen van zonde en schuld

4. De kracht die we krijgen door ons te houden aan onze
verbonden en die ons beschermt tegen het kwaad

In 2 Nephi 15 (Jesaja 5) wijst Jesaja de kinderen van Israël
verder op hun zonden en de gevolgen ervan als ze zich niet
zouden bekeren. Als je zorgvuldig leest, zul je zien dat de
zonden van het volk in de tijd van Jesaja veel overeenkomst
vertonen met de zonden die de mensen in deze tijd begaan.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 15:8 – ‘Degenen die huis aan huis voegen’
Elk gezin in Israël kreeg een bepaald stuk land toegewezen
toen ze in de tijd van Mozes en Jozua het beloofde land binnen-
kwamen. Dat land mocht niet verkocht worden (zie Leviticus
25:23–24; 1 Koningen 21:1–3), maar hebberige mensen probeer-
den het toch in bezit te krijgen. ‘Huis aan huis voegen’ heeft
betrekking op de pogingen van hebberige mensen om al het land
in Israël te kopen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 15 en maak opgave A.

Maak de boodschap eigentijds

Het woord wee duidt op een toestand van diepe droefheid. Jesaja
gebruikte het zes keer toen hij het had over de zonden van de
Israëlieten. (Zie 2 Nephi 15:8–22.) Hij wist dat, als ze zich niet
zouden bekeren, de gevolgen van hun zonden diepe droefheid
met zich mee zouden brengen – vooral op het moment van het
oordeel. Als Jesaja nu op aarde zou zijn, zou hij waarschijnlijk
dezelfde soorten zonden aantreffen. Schrijf een eigentijdse ‘wee’-
boodschap over de zes zaken die Jesaja veroordeelde. Geef bij
elk daarvan een voorbeeld van de manier waarop mensen die
zonden nu bedrijven, of in de verleiding komen om ze te
bedrijven.

2 Nephi 15
Zonden en de gevolgen ervan
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Nephi zei dat Jesaja de Heer gezien had. (Zie 2 Nephi 11:2.)
Jesaja’s verslag van zijn visioen en zijn roeping tot profeet staat
in 2 Nephi 16. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Elke
man die geroepen is om de bewoners van de wereld te bedienen
is daartoe vóór de grondlegging van deze wereld geordend
in de grote raadsvergadering in de hemel.’ (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, blz. 365.)

De Schriften begrijpen

2 Nephi 16:2 – Waarom hadden de serafs vleugels?
De vleugels waren een symbool van hun macht om zich te
verplaatsen, te handelen en andere dingen te doen. (Zie LV 77:4.)

2 Nephi 16:8 – Jesaja volgde het voorbeeld
van de Heiland
Jesaja’s reactie op de oproep om te dienen kwam overeen met
de manier waarop Jezus Christus in het voorsterfelijk leven
reageerde. (Zie Mozes 4:1; Abraham 3:27.)

2 Nephi 16:9–11 – Wat moest Jesaja doen wanneer hij
het evangelie verkondigde?

In vers 9 wordt uitgelegd dat
Jesaja de waarheid wel aan
zijn volk bekend zou maken,
maar dat ze die zouden ver-
werpen. De toon van vers
10 is daarom ironisch of sar-
castisch. De Heer zei dat de
mensen, naarmate Jesaja meer
waarheid bracht, hun ogen
en oren steeds meer zouden
sluiten. Daarom bestond
Jesaja’s roeping uit onder-
wijzen en getuigen totdat de
oren en ogen van het volk
helemaal dicht zaten of, zoals

in vers 11 staat, er niemand meer over was om tegen te prediken.
Later in het Boek van Mormon kregen Mormon en Moroni een
soortgelijke roeping. (Zie Moroni 9:6.)

2 Nephi 16
Jesaja ziet de Heer

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 16 en maak opgave A.

Welke les kunnen wij eruit trekken?

1. Hoe voelde Jesaja zich in de nabijheid van de Heer? (Zie vs. 5.)

2. Waardoor veranderden zijn gevoelens? (Zie vss. 6–7.)

3. Wat kunnen wij daaruit leren over wat we moeten doen om
vol vertrouwen in de nabijheid van de Heer te blijven?

De hoofdstukken 17–19 van 2 Nephi (Jesaja 7–9) spelen zich
af rond bijzondere historische gebeurtenissen en mensen in
Jesaja’s tijd. (Hij profeteerde van ongeveer 740 tot 700 v.C.)
Het koninkrijk Juda – waarvoor Jesaja’s profetieën in deze
hoofdstukken bestemd waren – werd bedreigd door het noorde-
lijk koninkrijk van Israël (Efraïm genoemd), dat zich bij Syrië
aansloot om Juda aan te vallen. (Zie 2 Nephi 17:1–2.) De
boodschap van de Heer die Jesaja doorgaf, was dat het volk
van Juda op de Heer moest vertrouwen en dat Hij hen zou
bevrijden. Voor bescherming moesten ze zich niet bij andere
landen aansluiten (zie 2 Nephi 18:11–12) en ook niet luisteren
naar enig ander advies (zie vss. 19–22), maar gewoon op de
Heer vertrouwen. (Zie vss. 8–10, 13–17.)

2 Nephi 17–19
Profetieën over de Messias
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Plaatsen waarover in 2 Nephi 17–19 gesproken wordt

Misschien wel de belangrijkste reden waarom de Heer beloofde
dat Hij het koninkrijk Juda zou bevrijden, was dat Hij, als Hij
zijn aardse bediening kwam vervullen, in de stam van Juda
geboren zou worden als rechtstreekse afstammeling van koning
David. Daarom zou Hij zijn volk beschermen totdat die beloofde
gebeurtenis plaatsvond. (Zie 2 Nephi 20:27; denk eraan dat
het woord Messias ‘de Gezalfde’ betekent.) Let bij het lezen van
deze hoofdstukken op belangrijke profetieën over de geboorte en
de zending van Jezus Christus die steeds terugkomen in Jesaja’s
woorden tot de Joden. Denk er ook over na hoe Jesaja’s bood-
schap, dat we moeten vertrouwen op de macht van bevrijding
door de Heer, op jouzelf betrekking heeft en ook op iedereen die
wacht op de wederkomst van de Messias.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 17:8, 16 – Een profetie tegen de vijanden
van Juda
Die profetie over de verwoesting van Efraïm (het noordelijk
koninkrijk van Israël) en Syrië is in 712 v.C. vervuld toen ze over-
wonnen werden door Assyrië. (Zie ook 2 Nephi 18:4.) De Assyriërs
voerden veel Israëlieten van het noordelijk koninkrijk in gevan-
genschap weg (zie 2 Koningen 17:22–23) en zij staan bekend als
‘de verloren stammen van Israël’. (Zie 3 Nephi 15:15; 17:4.)

2 Nephi 18:1–8 – Maher-schalal-chas-baz
In 2 Nephi 17 lezen we dat de Heer aan Ahaz, de koning van
Juda, beloofde dat hij met het volk van Juda zou zijn en het zou
beschermen. Als teken daarvan zei de Heer tegen Ahaz dat een
vrouw een zoon zou krijgen en dat zijn naam Immanuël zou zijn,
wat ‘God met ons’ betekent. Ouderling Jeffrey R. Holland, lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Er zijn meer-
voudige of vergelijkbare elementen in die profetie, zoals dat met
veel van Jesaja’s geschriften het geval is. De meest directe beteke-
nis had waarschijnlijk betrekking op Jesaja’s vrouw, een reine,
goede vrouw die omstreeks die tijd een zoon ter wereld bracht.
Dat kind werd een symbool en voorafschaduwing van de belang-
rijkere, latere vervulling van de profetie die gerealiseerd zou
worden in de geboorte van Jezus Christus.’ (Christ and the New
Covenant [1997], blz. 79.)

JUDA

Efraïm

Manasse

Manasse

Zebulon

Syrië

Naftali

Assyrië

ISRAËL (Efraïm)

De grote 
zee

In 2 Nephi 18 lezen we dat
de vrouw van Jesaja een
kind kreeg en dat de Heer
zei dat hij Maher-schalal-
chas-baz moest heten, wat
‘haastige buit, spoedige
roof’ of ‘verwoesting is
nabij’ betekent. De koning
van Juda verwierp Jesaja’s
raad en in plaats dat God
met hen zou zijn, zouden ze
vernietigd worden door de
Assyriërs. Zoals echter in
latere profetieën van Jesaja
staat, stond de Heer de
Assyriërs niet toe dat zij
het hele volk van Juda
vernietigden. Hij bewaarde
de stad Jeruzalem nog

honderd jaar, waarna de inwoners gevangengenomen werden
door een minder vernietigende overwinnaar – de Babyloniërs.
Uiteindelijk zorgde de bescherming van Heer ervoor dat de Joden
naar Jeruzalem konden terugkeren en dat Jezus geboren werd in
het land van de Joden waarover in de Schriften geprofeteerd was.
Op die manier werd de profetie die Ahaz van Jesaja ontvangen
had, op een belangrijker manier vervuld.

2 Nephi 19:1–7 – Profetieën over het gebied Galilea
Het meest noordelijke
deel van Israël, in de buurt
van de Zee van Galilea,
was het gebied van Israël
dat het eerst werd aange-
vallen door vijanden die
uit het noorden kwamen.
(Zie de kaart op blz. 46.)
Toen die overwinnings-
legers kwamen, werd dit
gebied het ergste verwoest.
Jesaja’s profetie die in
2 Nephi 19:1–7 aangehaald
wordt, bevat een belofte
dat dit gebied bevrijd zou
worden door een kind, een
nakomeling van David, die

ook hun ‘machtige God’ zou zijn. In die streek, in Galilea, bracht
Jezus een groot deel van zijn aardse bediening door. Zoals in
2 Nephi 19:5 staat, verloste Hij hen niet door een letterlijke strijd
van hun gevangenschap en lasten, maar door het innerlijk vuur
van de Heilige Geest. (Zie ook LV 19:31.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 17–19 en maak opgave A.

Profetieën over Jezus Christus

1. Welk vers uit 2 Nephi 17 (Jesaja 17) is volgens Matteüs 1:20–23
in vervulling gegaan? Je kunt die twee teksten naar elkaar
laten verwijzen.

2. Noteer de namen en titels van Jezus Christus die je vindt in
2 Nephi 18:13–14; 19:6. Schrijf naast elk ervan waarom het een
passende naam of titel voor Hem is.

46



De Heer stond de Assyriërs
hun overwinning op het
noordelijk koninkrijk
Israël toe. Ook stond Hij
toe dat ze veel delen van
het koninkrijk Juda ver-
woestten. In 2 Nephi 20
(Jesaja 10) lezen we wat de
Heer over de Assyriërs
gezegd heeft en waarom het
hun niet werd toegestaan
Juda helemaal te veroveren.

Bedenk tijdens het lezen van dit hoofdstuk manieren waarop
Jesaja’s woorden kunnen worden toegepast op het volk van de
Heer in de laatste dagen en op degenen die hen vervolgen.
De leringen in dit hoofdstuk kunnen ook toegepast worden op
iemand die zich van de Heer heeft afgekeerd, Gods oordelen over
zich voelt komen en zich afvraagt of hij of zij nog hoop mag
koesteren om tot Hem terug te keren.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 20:28–34 – Steden in Israël en Juda
In deze verzen wordt beschreven dat een leger vanuit het noor-
den naar Jeruzalem zou optrekken en onderweg steden zou
verwoesten.

Als het leger Jeruzalem bereikte, zou de Heer de vijanden
verslaan en zouden de Joden gespaard blijven. Een historische
vervulling hiervan staat in Jesaja 36–37.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 20 en maak opgave A.

Stel vast om welk beginsel het gaat

1. Om welke houding van de Assyriërs werd de Heer volgens
2 Nephi 20:13–16 boos? (Door diezelfde houding brachten de
Israëlieten zichzelf in de narigheid; zie 2 Nephi 12:8–9; 15:21.)
Op welke manieren tonen mensen in onze tijd diezelfde
houding?

2 Nephi 20
De vijanden van Gods volk 

worden vernietigd

2. Hoe zal een overblijfsel van de kinderen van Israël volgens de
verzen 20–22 veranderen waardoor ze tot de Heer terugkeren?
Hoe is dit van toepassing op mensen in deze tijd die tot de
Heer willen, of moeten, terugkeren?

Toen Moroni in 1823 de profeet Joseph Smith bezocht, zei hij
tegen Joseph dat Jesaja 11 (het hoofdstuk dat in 2 Nephi 21
wordt aangehaald) ‘spoedig zou worden vervuld’ (Geschiedenis
van Joseph Smith 1:40). Daardoor kunnen wij beter begrijpen
dat Jesaja’s profetieën die in 2 Nephi 21–22 aangehaald worden,
over de laatste dagen en over de duizendjarige regering van
Christus gaan.

Deze hoofdstukken zouden een bron van hoop geweest zijn
voor Israëlieten die begrepen dat, hoewel de Heer zijn volk voor
hun goddeloosheid zou neerhouwen, uit de stam of de stronk
die na dat neerhouwen overbleef, toch de Messias zou voort-
komen. (Zie 2 Nephi 21:1.) Die boodschap kan ook hoop geven
aan mensen die denken dat ze het niet getroffen hebben in het
leven. God heeft de macht om grote dingen voort te laten komen
uit iets wat verwoest lijkt. Degenen die begunstigd zijn met
zijn barmhartige zegeningen kunnen behoefte hebben om God
lof te zingen zoals we lezen in 2 Nephi 22.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 21:1–5 – Jezus Christus is de tak
Ouderling Jeffrey R.
Holland heeft over
2 Nephi 21 gezegd: ‘Uit
het Boek van Mormon en
de Leer en Verbonden
wordt duidelijk dat Jezus
Christus in deze tekst
de voornaamste persoon
is.’ (Christ and the New
Covenant, blz. 86; zie ook
2 Nephi 30:7–9; LV 113:1–6.)
Isaï die in 2 Nephi 21:1
genoemd wordt, was de
vader van koning David
en dus ook de vader van
de koninklijke lijn in

Israël. Hoewel de koningen van Davids familietak in de tijd van
Christus’ geboorte niet meer in Juda regeerden, is Jezus uit die
koninklijke lijn geboren. (Zie Matteüs 1:1–17.) Jezus vervulde
de profetie van Jesaja en werd geboren in een tijd waarin het
koninkrijk Juda meer een stronk was dan de machtige, groeiende
boom die het in de tijd van David en Salomo geweest was.

2 Nephi 21–22
De grote dag van de Heer
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 21–22 en maak opgave A.

Meer over Jezus Christus
te weten komen

1. Noteer wat je uit 2 Nephi 21:1–5; 22:1–6 over de Heiland te
weten komt.

2. Kies een punt uit je lijst waardoor jij geïnspireerd wordt om
‘je hart te verheffen en je te verheugen’, zoals Nephi hoopte in
2 Nephi 11:8. Leg uit waarom het jou inspireert en verheft.

Het koninkrijk Juda werd in
721 v.C. gespaard voor ver-
woesting door de Assyriërs.
Maar door de toenemende
goddeloosheid van het volk
van Juda werd het in ongeveer
587 v.C. overwonnen door
de Babyloniërs. Om aan die
vernietiging te ontsnappen,
werd Lehi met zijn gezin door
de Heer uit Jeruzalem geleid.
Babylon was een erg werelds,
afgodisch land. Deze profetieën
van Jesaja tonen aan dat,

hoewel de Heer Babylon gebruikte om Juda te straffen, de dag
van het oordeel over Babylon net zo goed zou aanbreken.

De wereldse gezindheid en goddeloosheid van Babylon werd een
symbool voor alle wereldse gezindheid en goddeloosheid. (Zie
LV 1:16; 133:14.) De vernietiging van het geestelijke Babylon
zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus Christus. Denk
erover na hoe die profetieën van Jesaja op die tijd van toepassing
zijn en hoe jij erdoor aangespoord kan worden om getrouw te
blijven in een wereld waar Babylon macht lijkt te hebben. Let
er in 2 Nephi 24 (Jesaja 14) ook op dat Jesaja de koning van
Babylon met Lucifer vergeleek. Uit dat tekstgedeelte komen we
te weten hoe Lucifer in het voorsterfelijk leven is gevallen.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 23:11, 15, 19 – De zonde van hoogmoed
In 2 Nephi 23–24 lezen we dat God Babylon veroordeelde voor
dezelfde soort zonden die Hij veroordeelde in de Israëlieten en de
Assyriërs – allemaal zonden van hoogmoed. (Zie 2 Nephi 12:10–12,
13:15–26; 15:15, 21; 18:9–10; 20:12–15.)
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2 Nephi 23–24
De val van Babylon

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 23–24 en maak opgave A of B.

Schrijf een quiz

Jesaja’s profetie over de verwoesting van Babylon en haar koning
wordt aangehaald in 2 Nephi 23–24. Schrijf een quiz van tien
vragen waarbij je je richt op de belangrijkste begrippen in deze
twee hoofdstukken. Schrijf achter elke vraag de antwoorden
tussen haakjes.

Vat de leerstelling samen

1. Schrijf een aantal zinnen waarin je samenvat wat je uit
2 Nephi 24:4–20 te weten bent gekomen over de manier
waarop Lucifer Satan werd en wat uiteindelijk met hem en
wie hem dienen, zal gebeuren.

2. Wat kom je uit Leer en Verbonden 76:25–30, 33, 36–38,
44–46 en Mozes 4:1–4 nog meer te weten over Satan en zijn
volgelingen?

Een van de redenen waarom Nephi de woorden van Jesaja op
de kleine platen heeft opgenomen, was Jesaja’s getuigenis van
Christus. (Zie 2 Nephi 11:1, 4, 6, 8.) Aan het einde van zijn
aanhalingen uit Jesaja, legde Nephi uit dat hij wist dat het
moeilijk was om de woorden van Jesaja te begrijpen, maar dat
ze heel waardevol waren. Let op welke manieren Nephi aangaf
waarop we Jesaja’s profetieën beter kunnen begrijpen. (Zie
vooral 2 Nephi 25:1–8.) Let ook op Nephi’s eigen profetie over
Christus die hij ‘met duidelijkheid’ geeft (2 Nephi 25:4). 

2 Nephi 25
‘In Christus (. . .) geloven’
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De Schriften begrijpen

2 Nephi 25:1–8 – Vijf sleutels om Jesaja te begrijpen
Nephi gaf, toen hij vertelde waarom de woorden van Jesaja ‘voor
velen van mijn volk moeilijk te begrijpen zijn’ (2 Nephi 25:1), de
volgende vijf sleutels waarmee we Jesaja beter kunnen begrijpen:

1. Leer de gewoonten van de Joden begrijpen (vss. 1–2, 5). De ‘wijze
van profeteren onder de Joden’ zoals hun gebruik van symbo-
liek en dubbele betekenissen, en andere ‘dingen der Joden’
waren uniek.

2. Gebruik hedendaagse Schriftuur (vss. 3–4). Hedendaagse
Schriftuur geeft de beste verklaring over Jesaja. Nephi profe-
teerde ‘met duidelijkheid’ over veel van dezelfde zaken waar-
over Jesaja sprak in schitterende symbolen. Hoe meer inzicht
we krijgen in het evangelie, des te gemakkelijker zullen we
het in Jesaja kunnen begrijpen.

3. Bid om ‘de geest van profetie’ (vs. 4). Als we de gaven van de
Geest waardig zijn door onze manier van leven, zullen alle
dingen ons geopenbaard worden, volgens de wil van de Heer
en voor zover we in staat zijn om die dingen te ontvangen.
(Zie ook Alma 12:9–11.)

4. Bestudeer de geografie van het Heilige Land (vs. 6). Jesaja maakte
vaak gebruik van de omstandigheden van het Heilige Land –
het volk, de landen en de plaatsen – om zijn boodschap toe te
lichten.

5. Let op de vervulling van de profetie (vss. 7–8). De gedeelten van
Jesaja’s profetieën die nog onduidelijk voor ons zijn, zullen
duidelijk worden als we ze in deze laatste dagen in vervulling
zien gaan.

2 Nephi 25:23 – We worden verlost door genade,
na alles wat we zelf kunnen doen
We worden verlost door de macht van de verzoening van Jezus
Christus. We moeten echter wel tot Christus komen, op zijn voor-
waarden, om alle zegeningen te ontvangen die Hij ons zonder
meer aanbiedt. We komen tot Christus door ‘alles wat we kunnen
doen’ om Hem indachtig te zijn, onze verbonden met Hem na te
komen en zijn geboden te onderhouden. (Zie LV 20:77, 79; zie ook
Abraham 3:25.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 25 en maak de opgaven A en B.

Maak een tijdbalk

Maak een tijdbalk in je aantekenschrift, zet ‘De tijd van Nephi’
aan het begin en ‘De wederkomst van Jezus Christus’ aan het
einde. Vul hem in met ten minste vijf van Nephi’s profetieën in
2 Nephi 25:10–19. Je kunt die tijdbalk aanvullen als je de
volgende hoofdstukken in 2 Nephi leest.

Beantwoord vragen van niet-leden

1. Stel je voor dat iemand die geen lid is van de kerk vroeg:
‘Vereren heiligen der laatste dagen Christus? Geloven ze wel
in Hem?’ Noteer vijf of meer waarheden uit 2 Nephi 25:20–30
die je zou kunnen aanvoeren om aan te tonen dat we in Jezus
Christus geloven en welke relatie we met Hem hebben.

2. Wat zou je die persoon vertellen over je gevoelens over
Christus en je getuigenis van Hem?

Nadat hij in 2 Nephi 25 geprofeteerd had over de vernietiging
en de verstrooiing van de Joden, profeteerde Nephi in hoofdstuk
26 over de vernietiging en de verstrooiing van zijn eigen volk.
Let erop waarom en hoe het volgens hem zou gebeuren en wat
de Heer en hij ervan vonden.

Nephi had het ook over de niet-joden van de laatste dagen en
over hun relatie met zijn volk. In dit geval zijn de niet-joden
volken en mensen op de wereld die geen joden of nakomelingen
van Lehi zijn. Omdat de profeet Joseph Smith en anderen die
deel uitmaakten van de herstelling van het evangelie in ‘niet-
joodse’ landen woonden, werden die in de profetieën van Nephi
beschouwd als niet-joden.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 26:20 – Het grote struikelblok van de niet-joden
Volgens Nephi’s leringen in 1 Nephi 13:29 kwamen de niet-
joden ten val omdat er ‘duidelijke en waardevolle dingen’ uit de
Schriften verwijderd waren, waardoor er een onduidelijk beeld
van de ware leer van het evangelie van Jezus Christus voor hen
overbleef.

2 Nephi 26
Nephi profeteert

over zijn nakomelingen
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 26 en maak twee van de volgende drie
opgaven (A–C).

Ontwerp een plaat

Maak een tekening ter grootte van een hele bladzijde in je
aantekenschrift waarin je verwerkt wat in 2 Nephi 26:3, 8, 10
genoemd wordt als oorzaak van de vernietiging van de
Nephieten.

Belangrijke evangeliethema’s
voor onze tijd

1. President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De Nephitische
geschiedenis die onmiddellijk voorafgaat aan het bezoek van
de Heiland, vertoont veel overeenkomst met de onze, nu
wij uitkijken naar zijn wederkomst.’ (De Ster, juli 1987, blz. 3.)
Noteer, op grond van wat Nephi in 2 Nephi 26:1–11 over die
periode zei, drie evangeliethema’s die jij zou opnemen in een
toespraak over de voorbereiding op zijn wederkomst. Zet
naast elk thema in welk vers van 2 Nephi 26 het staat.

2. Voeg nog vier thema’s aan je lijstje toe, gebaseerd op wat
Nephi in 2 Nephi 26:20–22, 29–32 gezegd heeft over de niet-
joden in de laatste dagen.

Leer belangrijke waarheden over God

1. Noteer aan de hand van wat je in 2 Nephi 26:23–28, 33 leest,
drie uitspraken over wat voor iemand de Heer is.

2. Leg bij elke uitspraak uit welke invloed het volgens jou heeft
als je die waarheid over de Heer kent.

In 2 Nephi 26:16–17 profeteerde Nephi dat zijn woorden en de
woorden van zijn volk ‘uit het stof’ zouden spreken tot zijn
nakomelingen in de laatste dagen. In 2 Nephi 27 profeteerde hij
meer over de manier waarop dat zou gebeuren ‘in de laatste
dagen, of in de dagen der niet-joden’ (vs. 1).

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 27 en maak opgave A.

Leg de vervulling van een profetie uit

1. Maak in je aantekenschrift een overzicht zoals hieronder. Zet
in de kolom ‘Profetie’ welke verzen in 2 Nephi 27 de profetie
bevatten die vervuld is door de gebeurtenissen die beschreven
worden in de tekstverwijzingen die in de kolom ‘Vervulling’
staan.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:59,
63–64

Het getuigenis van de drie getuigen

Het getuigenis van de acht getuigen

Geschiedenis van Joseph Smith 1:63–65

Geschiedenis van Joseph Smith 1:19

Profetie Vervulling

2 Nephi 27
Het tevoorschijn komen 

van het Boek van Mormon
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2. Schrijf, als je de teksten in de kolom ‘Vervulling’ hebt gelezen,
de namen op van de mensen waarvan in de volgende zins-
delen in 2 Nephi 27 sprake is: ‘een man’ (vs. 9), ‘een ander’
(vs. 9, 15), ‘drie getuigen’ (vs. 12), ‘enkelen’ (vs. 13), ‘geleerde’
(vss. 15, 18), ‘die niet geletterd is’ (vs. 19).

In 2 Nephi 27 profeteerde Nephi over het tevoorschijn komen
van het Boek van Mormon in de laatste dagen om de duisternis
van de afval op te heffen. In 2 Nephi 28 beschreef Nephi wat
Satan zou doen om te voorkomen dat mensen dat licht zouden
zien en meer over de Heer en zijn waarheden te weten zouden
komen. Wie de raad in 2 Nephi 28 leest, begrijpt en opvolgt, zal
daar veel voordeel bij hebben als hij probeert de valstrikken van
Satan en de valse leringen van mensen in de laatste dagen te
vermijden.

2 Nephi 28
Zonden en valstrikken 

van de laatste dagen

De Schriften begrijpen

2 Nephi 28:7–8 – ‘Eet, drinkt en weest vrolijk’
We zullen het erover eens zijn dat er in de huidige wereld veel
mensen zijn die geloven in de instelling die in 2 Nephi 28:7–8
onder woorden wordt gebracht. President Joseph Fielding Smith
heeft die verzen echter geciteerd en gezegd: ‘Denk niet dat dit
over de wereld gezegd werd. (. . .) Het werd gezegd over de leden
van de kerk.’ (Seek Ye Earnestly [1970], blz. 143.) Sommige leden
van de kerk geloven dat zij nu kunnen zondigen en zich later
kunnen bekeren. Zij geloven dat ze niet zoveel vreugde in het
leven meer zullen hebben als ze het evangelie naleven. Maar
door ondervinding en openbaring kunnen we zien en weten:
‘Goddeloosheid bracht nimmer geluk’ (Alma 41:10) en: ‘Niets
dat onrein is, kan het koninkrijk Gods ingaan’ (1 Nephi 15:34).

Bisschop Richard C. Edgley, raadgever in de Presiderende
Bisschap, heeft gezegd: ‘We kunnen niet zeggen dat we in onze
jeugd maar een beetje wild zijn of dat we slechts een beetje met
de zonde spelen. Je kunt niet spelen met de zonde. Elke daad,
of die nu goed of slecht is, heeft een gevolg. Elke goede daad
vergroot ons vermogen om het goede te doen en standvastiger
zonde of mislukking te overwinnen. Elke overtreding, hoe klein
dan ook, stelt ons bij de volgende verleiding meer bloot aan
Satans invloed. Satan palmt ons centimeter voor centimeter in.
Hij misleidt ons wat de gevolgen van de zogenaamde kleine
zonden betreft, totdat hij ons vangt met een grote overtreding.
Nephi beschrijft deze techniek als een methode die ons vleiend
in slaap sust totdat Satan ons “in zijn verschrikkelijke ketenen
slaat, waaruit geen bevrijding is” (2 Nephi 28:22; zie ook vs. 21).’
(De Ster, januari 1995, blz. 36, 37.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 28 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

Tekstenbeheersing – 2 Nephi 28:7–9

1. Schrijf een eigentijdse zin waarmee je de verkeerde begrippen
in 2 Nephi 28:7–9 beschrijft die volgens Nephi in onze tijd
populair zouden zijn. (Bijvoorbeeld: het begrip in vers 7 zou
je kunnen beschrijven als: ‘Doe het zolang het kan; je leeft
maar eens’.)

2. Zoek bij elke zin ten minste drie teksten waarin staat dat die
houding een ‘valse, ijdele en dwaze leerstelling’ is (vs. 9).

3. Leg uit waarom je die bepaalde teksten gekozen hebt. Je kunt
die verwijzingen in de kantlijn naast 2 Nephi 28:7–9 schrijven,
zodat je anderen kunt sterken die misschien door die algemene
maar dwaze filosofieën verleid worden.

Herken Satans methoden

1. Lees 2 Nephi 28:19–23 en noteer verschillende manieren
waarop Satan probeert mensen in zijn ‘eeuwige ketenen’
te ‘slaan’.

2. Geef bij elk punt van je lijstje een voorbeeld hoe hij
die methoden op jonge mensen van deze tijd toepast.

51



De verdrietige mensen

Wee is een woord dat wijst op groot verdriet en spijt. Noteer de
houdingen en daden uit 2 Nephi 28:15–16, 24–32 die volgens
Nephi de mensen ‘wee’ zouden opleveren.

Soms beweren mensen die geen lid van de kerk zijn dat het
Boek van Mormon niet waar kan zijn omdat de Bijbel het enige
schriftuurlijke boek is dat God aan de mens gegeven heeft.
In 2 Nephi 29 profeteerde Nephi over die valse leer en schreef
hij ijverig aan de mensen die een dergelijke stelling innamen.
Dit hoofdstuk is een vervolg van de denkbeelden aan het einde
van 2 Nephi 28 over de niet-joden die meer van het woord
van God weigerden en op hun eigen geleerdheid vertrouwden.
(Zie 2 Nephi 28:27–32.)

De Schriften begrijpen

2 Nephi 29:12–14 – ‘De woorden van de verloren
stammen Israëls’
Ouderling Bruce R. McConkie heeft erop gewezen dat de verslagen
waarvan in 2 Nephi 29:12–14 sprake is, ‘op een wonderbaarlijke
manier tevoorschijn [zouden] komen, op aanwijzing van de
president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, die openbaarder en vertaler is en die de sleutels
heeft van het koninkrijk van God op aarde voor alle mensen,
de tien stammen inbegrepen.’ (The Millennial Messiah, blz. 217.)
Wij weten dat de Heiland na zijn opstanding en na zijn bezoek
aan de Nephieten een aantal verloren stammen heeft bezocht.
(Zie 3 Nephi 16:1–3; 17:4.)

2 Nephi 29
‘Een Bijbel! Een Bijbel! 
Wij hebben een Bijbel’

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 29 en maak opgave A.

Kritiek op het Boek van Mormon
beantwoorden

Vooruitlopend op de argumenten van mensen in onze tijd die
zeggen dat ze al een Bijbel hebben en niet nog meer Schriftuur
nodig hebben, gaf Nephi zeven beginselen aan die zulke mensen
zouden moeten overwegen voordat ze het Boek van Mormon
als Schriftuur zouden verwerpen. De volgende uitspraken en
vragen hebben te maken met wat Nephi schreef. Schrijf ze in je
aantekenschrift en schrijf dan op wat Nephi daarover schreef in
2 Nephi 29:7–11, met het vers waarin je die uitspraak gevonden
hebt. (De lijst staat niet in dezelfde volgorde als de teksten in het
hoofdstuk.)

1. God werkt door middel van twee of drie getuigen. (Zie
Matteüs 18:16; 2 Korintiërs 13:1.) Het Boek van Mormon
is een tweede getuige dat de leringen in de Bijbel waar zijn.
(Zie Mormon 7:8–9.)

2. Waarom klaag je dat er meer Schriftuur is om je te helpen?

3. Denk je dat de Bijbel alles bevat wat God heeft gezegd of nog
zal zeggen?

4. Betekent het feit dat God gesproken heeft door middel van
de Bijbel, dat Hij niet op een ander moment of ergens anders
kan spreken?

5. De Bijbel is het verslag van Gods handelen met de Israëlieten
in de landen van het Midden-Oosten. Hij is echter de God
van de Israëlieten die zich overal bevinden, en van alle landen.
Hij heeft hun ook zijn woord gegeven.

6. Alle volken tot wie God
spreekt, hebben het gebod
gekregen om zijn woorden
op te schrijven. Wij zul-
len worden geoordeeld
aan de hand van die
geschreven zaken. (Zie
Openbaring 20:12–13.)

7. Nog een schriftuurlijk
boek met nog meer
getuigenissen van het
evangelie is een getuigenis
dat God gisteren, vandaag
en altijd Dezelfde is.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven: ‘Weinig
mensen op aarde, hetzij in of buiten de kerk, zien waarover het
Boek van Mormon nu eigenlijk gaat. Er zijn maar weinigen 

2 Nephi 30
De kracht van 

het Boek van Mormon
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die weten welke rol het gespeeld heeft en zal spelen bij de voor-
bereiding op de komst van Hem van Wie het een nieuwe getuige
is.’ (The Millennial Messiah, blz. 159.)

Nephi was een van die ‘weinigen’ die begrepen welke rol het
Boek van Mormon in de laatste dagen zou spelen. Hij schreef
over de verstrooiing van de Joden, de ondergang van zijn eigen
volk, en de goddeloosheid van de niet-joodse volken in de laatste
dagen waarin velen het Boek van Mormon zouden verwerpen
als een tweede getuige van Jezus Christus en zijn evangelie.
Let bij het lezen van 2 Nephi 30 op wat het Boek van Mormon
volgens Nephi’s profetie tot gevolg zou hebben om die drie
groepen mensen vóór de wederkomst van Christus tot zegen
te zijn.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 30:2 – Wie zijn het verbondsvolk van de Heer?
Let erop dat in 2 Nephi 30:2 staat dat iedereen die gelooft in Jezus
Christus en zich bekeert tot het ‘verbondsvolk des Heren’ behoort.
Daarom kon Paulus zeggen: ‘Niet allen die van Israël afstammen,
zijn Israël’ (Romeinen 9:6). Om lid te zijn van het huis van Israël
en recht te hebben op alle zegeningen van het verbondsvolk,
is meer vereist dan afstamming. Wie niet in het huis van Israël
geboren zijn, worden lid van het verbondsgezin door hun geloof
in Jezus Christus, bekering en door verbonden te sluiten bij de
doop, wat mogelijk gemaakt is door de verzoening van Jezus
Christus.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 30 en maak opgave A.

Wat kom je erover te weten?

1. Zet de volgende drie kopjes bovenaan een bladzijde in je
aantekenschrift: Joden, Nakomelingen van Lehi, en Niet-joden.
Lees 2 Nephi 30:1–7 en noteer onder ieder kopje alles wat je
over die groep te weten komt. Zet een sterretje naast de zinnen
op je lijst die iets met het Boek van Mormon te maken hebben.

2. In 2 Nephi 30:8–18 heeft Nephi twee gebeurtenissen of
perioden beschreven, waarop we door het Boek van Mormon
voorbereid worden. Hoe worden die perioden gewoonlijk
genoemd?

3. Noteer van elk van de twee bovengenoemde gebeurtenissen
alles wat je er aan de hand van hoofdstuk 30 over te weten
komt.

4. Wat zou er volgens jou allereerst van je verwacht worden als
je zou leven in de periode die in de verzen 12–18 beschreven
wordt?

Sinds we in het Boek van Mormon begonnen zijn, hebben we
veel van en over Nephi geleerd. Voordat hij de platen aan
zijn broer Jakob gaf en zich voorbereidde op het verlaten van
de sterfelijkheid, vatte Nephi belangrijke leringen over het
evangelie van Jezus Christus samen en gaf hij zijn getuigenis
van de waarheid van hetgeen hij schreef. 

In 2 Nephi 31:2 schreef Nephi dat hij ons ‘enkele woorden (. . .)
betreffende de leer van Christus’ wilde doorgeven. In vers 21
getuigde hij vervolgens dat hij in de ware leer van Christus
onderwezen had. Bestudeer zorgvuldig wat er in de verzen 2
tot en met 21 staat zodat je te weten komt wat de belangrijke
elementen van de leer van Christus zijn.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 31:13–14 – ‘De taal der engelen’
Zie 2 Nephi 32:2–3 om te begrijpen wat het betekent als je de taal
der engelen spreekt.

2 Nephi 31:21 – De eenheid van de Godheid
Omdat men de leringen
over de aard van God
niet helemaal begrijpt,
hebben de mensen uit-
spraken over de leden
van de Godheid als een-
heid niet goed begrepen.
De Vader en de Zoon
zijn allebei aan de profeet
Joseph Smith verschenen
(zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:17), en
aan hem werd geopen-
baard dat de leden van
de Godheid afzonderlijke,
individuele Wezens zijn.

(Zie LV 130:22.) Zij zijn echter ‘één’ in die zin dat de woorden en
handelingen van elk van de leden van de Godheid de woorden
en handelingen van de andere twee zouden zijn. (Zie 3 Nephi
11:32–36.) Zij zijn volmaakt één in hun doel.

2 Nephi 31
De leer van Christus
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 31 en maak ten minste twee van de volgende
vier opgaven (A–D).

Vat Nephi’s leringen samen

Geef in één alinea een samenvatting van ‘de leer van Christus’ in
2 Nephi 31:3–20. Zorg dat je elk belangrijk beginsel vermeldt.

Waarom moeten we ons laten dopen?

1. Lees 2 Nephi 31:5–9 en noteer
de redenen waarom Jezus zich
heeft laten dopen.

2. Wat moeten we nog aan de lijst
toevoegen als we opnoemen
waarom wij ons moeten laten
dopen? (Zie LV 33:11;
Geloofsartikelen 1:4.)

Maak een tekening

Maak een tekening of overzicht van wat Nephi in 2 Nephi 31:17–20
onderwees over de manieren waarop we het eeuwige leven kun-
nen verkrijgen. Noem alle begrippen en elementen waar Nephi
over sprak. Laat het aan een vriend, vriendin of gezinslid zien en
vraag hun of de betekenis duidelijk is.

Geef nader uitleg

Soms kan een eenvoudig woord of een eenvoudige zin in de
Schriften een diep, belangrijk en machtig denkbeeld aangeven.
Denk na over de volgende woorden en zinnen uit 2 Nephi 31.
Leg van elk woord en elke zin uit wat ze betekenen en welke
boodschap ze bevatten.

1. ‘Hoe smal het pad is’ (vs. 9)

2. ‘Vol voornemen des harten’ (vs. 13)

3. ‘De poort’ (vs. 17)

4. ‘In Christus’ woord verheugt (vs. 20)

Het proces waardoor we door Jezus Christus het eeuwige leven
verkrijgen en waarover Nephi schreef in 2 Nephi 31, is prachtig,
diepzinnig en gemakkelijk uit te leggen. Is dat echt alles wat we
moeten doen?

2 Nephi 32
Nephi vervolgt zijn onderricht 

in de leer van Christus
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Nephi merkte dat sommige mensen nog steeds nadachten over
wat zij moesten doen als ze ‘door de poort’ waren binnengegaan
(2 Nephi 32:1). In 2 Nephi 32 legt Nephi uit hoe we verder
moeten.

De Schriften begrijpen

2 Nephi 32:3 – ‘Christus’ woorden zullen u alles zeggen
wat gij moet doen’
Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘Als [je] bekend bent
met de openbaringen, is er geen vraag – op persoonlijk, sociaal,
politiek of beroepsgebied – die onbeantwoord moet blijven.
Zij [die openbaringen] bevatten de volheid van het eeuwig
evangelie. Daarin vinden we waarheidsbeginselen die een
oplossing bieden voor elke verwarring, elk probleem en elk
dilemma waarmee de mensheid of een individu geconfronteerd
wordt.’ (‘Teach the Scriptures’, Charge to Religious Educators
[3e druk], blz. 89.)

2 Nephi 32:8–9 – Gebed
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘In ons gedrag kun-
nen we grote stappen maken in de richting van volmaaktheid.
We kunnen volmaakt zijn in onze gebeden tot onze Vader in de
hemel. Er is een aantal zaken waarin men moeilijk volmaakt kan
zijn, maar ik hoop dat iedereen (. . .) ’s morgens en ’s avonds op
zijn of haar knieën gaat en de Heer bedankt voor zijn zegeningen,
voor zijn vriendelijkheid, voor elk gave die Hij geschonken heeft,
en bidt om kracht om het goede te doen, en iedereen die in nood
of narigheid verkeert, voor de Heer gedenkt. Broeders en zusters,
we kunnen volmaakt zijn in onze gebeden.’ (‘Inspirational
Thoughts’, Ensign, juli 1998, blz. 2.)
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 32 en maak opgave A en B.

Tekstenbeheersing – 2 Nephi 32:3

1. Wat moeten we volgens 2 Nephi 32:1–3 doen als we gekomen
zijn op het pad dat naar het eeuwige leven leidt?

2. In welk opzicht komt dat overeen met wat Lehi zag in zijn
visioen en wat mensen op het pad zou houden? (Zie 1 Nephi 8.)

3. Noem drie verschillende manieren waarop we de woorden
van Christus kunnen ontvangen en ons erin kunnen
verheugen.

Tekstenbeheersing – 2 Nephi 32:8–9

Stel je voor dat je een vriend of vriendin hebt die worstelt met
zijn of haar getuigenis en die het volgende tegen je gezegd heeft.
Schrijf elke opmerking in je aantekenschrift en schrijf er een
zinsdeel of zin uit 2 Nephi 32:8–9 achter waardoor jij kunt weten
wat je tegen je vriend of vriendin kunt zeggen.

1. ‘Ik bid niet zo vaak.’

2. ‘Soms denk ik dat ik eigenlijk moet bidden, maar dan heb ik er
geen zin in. Dus dan doe ik het niet.’

3. ‘Ik heb zo weinig geestelijke ervaringen gehad dat ik denk dat
ik maar ophoud met bidden.’

4. ‘Ik heb wel wat in het Boek van Mormon gelezen, maar het
ziet ernaar uit dat het me niet helpt. Hoe zou ik er meer aan
kunnen hebben?’

De laatste woorden die Nephi in het Boek van Mormon schreef,
vind je in 2 Nephi 33. Daarin gaf hij zowel uiting aan zijn
diepe liefde voor zijn volk en zijn toewijding, als aan zijn
machtig getuigenis van Jezus Christus. We komen ook te weten
wat hij vond van wat hij schreef en wat het moest betekenen
voor degenen die het lezen. Denk terwijl je leest na over dit
bijzondere getuigenis van een van Gods uitverkoren profeten.
Let op wat Nephi zei over het moment waarop jij en hij elkaar
zullen ontmoeten.

2 Nephi 33
Nephi’s laatste getuigenis

De Schriften bestuderen
Bestudeer 2 Nephi 33 en maak opgave A of B.

‘Grote waarde’

1. Nephi schreef dat de leringen in het Boek van Mormon van
‘grote waarde’ zijn (2 Nephi 33:3). Lees de verzen 4–5 en
noteer vier manieren waarop het Boek van Mormon ons tot
zegen kan zijn. 

2. Schrijf op welke van die manieren het Boek van Mormon op
jou van invloed is geweest, of leg uit welke van die vier
manieren bij je studie van het Boek van Mormon tot nu toe
het belangrijkst voor je is geweest.

Voorbereiding op een zending

Op een priesterschapsbijeenkomst tijdens een algemene confe-
rentie heeft president Ezra Taft Benson gezegd dat het Boek van
Mormon ‘het belangrijkste boek [zal] zijn dat je als voorbereiding
op je zending en je verdere leven zult lezen. Een jongeman die
het Boek van Mormon kent en ervan houdt, die het meerdere
malen heeft gelezen, die een blijvend getuigenis van de waarheid
ervan heeft ontvangen en de leringen ervan toepast, zal de
verleidingen van de duivel kunnen weerstaan en een machtig
instrument worden in de handen van de Heer.’ (Zie De Ster,
juli 1986, blz. 41.) Kies twee zaken die zendelingen uit 2 Nephi 33
behoren te weten, te doen of te gebruiken om doeltreffender
zendingswerk te doen. Leg die twee zaken uit alsof je praat met
een zendeling die op weg is naar zijn of haar zendingsgebied.
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Het boek Jakob

56

Wat weten we over de profeet Jakob?
Behalve dat hij een van Nephi’s jongere broers was, weten we
nog het volgende van Jakob:

• Hij werd geboren uit Sariah en Lehi in de acht jaar dat zij door
de wildernis trokken.

• Hij was jonger dan tien toen hij in het beloofde land aankwam.

• Hij werd door zijn broer Nephi tot priester en leraar
‘geordend’. (Zie 2 Nephi 6:2; Jakob 1:18.)

• Na Nephi werd hij degene die de verslagen van de Nephieten
bijhield. (Zie Jakob 1:1–2.) Hij moet in die tijd ongeveer vijftig
jaar zijn geweest.

• In zijn jeugd had hij het voorrecht om de Heiland te zien.
(Zie 2 Nephi 2:3–4; 11:2–3.)

• Hij was een rechtschapen vader. (Zie Enos 1:1.)

• Hij was een van de belangrijkste leraren van het Boek van
Mormon in de leer van het evangelie. (Zie 2 Nephi 6:10;
Jakob 1–7.)

Belangrijke leerstellingen in het boek Jakob
Jakob was een van de krachtigste leraren in het Boek van
Mormon. Een aantal zaken die we uit het boek Jakob kunnen
leren, zijn:

• Hoe belangrijk het is dat we onze roeping vervullen
(zie Jakob 1)

• Het gevaar van trots, rijkdom en onzedelijkheid (zie Jakob 2–3)

• Hoe we een onwankelbaar geloof kunnen ontwikkelen
(zie Jakob 4)

1 Nephi 
(tussen 600 en 570 v. C)

2 Nephi 
(tussen 588 en 545 v. C)

Jakob 
(tussen 544 en 421 v. C)

Enos 
(tussen 544 en 421 v. C)

Jarom 
(tussen 420 en 399 v. C)

Omni 
(tussen 361 en 130 v. C)
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De kleine platen van Nephi
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• De verstrooiing en de vergadering van Israël (zie Jakob 5)

• Hoe we moeten omgaan met afvalligen en wat er kan gebeuren
met mensen die vragen om een teken (zie Jakob 7)

Als we van iemand houden, zijn we begaan met het welzijn van
die persoon. De profeet Jakob beschreef zijn liefde voor zijn volk
als ‘verlangen’. Hij had een profetisch inzicht in het heilsplan
en wist welke gevolgen over hen zouden komen als ze in hun
zonden bleven volharden. Let erop hoe de Heer Jakob zegende
vanwege zijn ‘geloof en zijn groot verlangen’. (Zie Jakob 1:5–6.)

De Schriften begrijpen

Jakob 1:1 – De kleine platen
Jakob schreef zijn heilige verslag op de kleine platen van Nephi.
(Zie voor uitleg over de diverse platen die het Boek van Mormon
vormen: ‘De belangrijkste bronnen voor het Boek van Mormon’,
blz. 12.)

Jakob 1:7–8 – ‘De verbittering (. . .) in de woestijn’
Toen de Heer, door grote wonderen, de kinderen van Israël uit
Egypte leidde, maakten zij Hem boos door hun ongehoorzaam-
heid. Als gevolg daarvan mocht die generatie het beloofde land
niet binnengaan.

Jakob 1:17–19 – ‘Wij hielden ons ambt hoog’
President Thomas S. Monson,
eerste raadgever in het Eerste
Presidium, heeft uitgelegd
waarom we onze roeping groot
moeten maken en hoe we dat
doen:

‘President John Taylor heeft
ons gewaarschuwd: “Als u uw
roeping niet grootmaakt, zal
God u verantwoordelijk houden
voor degenen die u had kunnen
redden als u uw plicht gedaan
had.” (. . .)

‘Hoe maakt men zijn roeping groot? Eenvoudig door te doen wat
er in die roeping gedaan moet worden.’ (Conference Report,
april 1996, blz. 61.)

Jakob 1
De taak van een profeet



De Schriften bestuderen
Bestudeer Jakob 1 en maak daarbij opgave A en B.

Zoek Jakobs overzicht

In dit eerste hoofdstuk gaf Jakob ons een overzicht van de zaken
waarover hij in Jakob 2–3 zou schrijven. Zoek in Jakob 1 naar
antwoorden op de volgende vragen:

1. Bij welke ‘zondige praktijken’ (vs. 15) raakten de Nephieten
betrokken?

2. In welk opzicht zijn die zonden te vergelijken met goddeloze
praktijken in de wereld van nu?

Schrijf een brief

Stel dat je een leider bent in je priesterschapsquorum of in een
klas van de jongevrouwen en dat jou gevraagd wordt raad te
geven aan een lid van je groep dat zijn of haar roeping niet ver-
vulde. Gebruik wat Jakob in Jakob 1:17–2:3 behandelde en schrijf
die persoon een brief om hem of haar te laten begrijpen hoe
belangrijk het is dat we in onze roeping onze plicht vervullen.

Jakob begint zijn bediening door zijn volk te vertellen dat ze
drie zonden moeten vermijden: liefde voor rijkdommen, trots en
onkuisheid. Altijd als de Nephieten in goddeloosheid vervielen,
draaide het om een of meer van die zonden. Komen die zonden
nu vaak voor? Door welke zonden vervallen mensen en volken
nu in goddeloosheid?

De Schriften begrijpen

Jakob 2:13 – ‘De kostbaarheid van uw kleding’
Er zijn tegenwoordig veel mensen die andermans waarde beoor-
delen op uiterlijk en kleding. De woorden ‘kostbare kleding’
komen meer dan twaalf keer in het Boek van Mormon voor. Bijna
altijd is het een beschrijving van mensen die geholpen zijn door
de Heer, worden dan in beslag genomen door zichzelf en hun
verworven bezit, en daarna meer nadruk zijn gaan leggen op de
charme van hun uiterlijk dan op de reinheid van hun binnenste’
(McConkie en Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon,
deel 2, blz. 14.)

Jakob 2:23–30 – Het ongeoorloofde meervoudige
huwelijk is een gruwel voor God
Om Jakobs opmerkingen hier te begrijpen is het goed om op te
merken dat alleen David en Salomo veroordeeld werden omdat 

Jakob 2–3
Jakob onderwijst het volk

in de tempel

ze veel vrouwen en bijvrouwen namen. Met Abraham, Jakob
en Mozes, die ook vrouwen en bijvrouwen hadden, is dat niet
gebeurd. In een hedendaagse openbaring heeft de Heer uitgelegd
dat David en Salomo zondigden toen ze vrouwen namen die
God hun niet gegeven had. (Zie LV 132:34–39.) Jakob gaf ook aan
dat de Heer soms toestemming heeft gegeven voor een meer-
voudig huwelijk om kinderen voor Hem groot te brengen, maar
als Hij het niet gebiedt, is het meervoudig huwelijk verboden.
(Zie Jakob 2:30.)

Jakob 3:11 – Wat is de ‘tweede dood’?
Alle kinderen van onze hemelse Vader zullen voor de Heer
staan en geoordeeld worden. Wie zich niet willen bekeren en
geen enkele graad van heerlijkheid waardig zijn, wie sterven
met betrekking tot zaken van gerechtigheid, zullen van de
tegenwoordigheid van God worden afgesneden. Dat wordt de
‘tweede dood’ genoemd. (Zie Alma 12:15–18; Helaman 14:14–19.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Jakob 2–3 en maak twee van de volgende opgaven
(A–C).

Zoek het evangeliebeginsel

1. Vergelijk Jakob 2:5; Alma 12:3; en Leer en Verbonden 6:16
en beschrijf in je schrift een macht die alleen God heeft, tenzij
iemand anders die macht van Hem krijgt.

2. In welk opzicht zouden de gebeden van iemand beïnvloed
worden als hij weet dat God die macht heeft?

Tekstenbeheersing – Jakob 2:18–19

Lees in Jakob 2:12–21 nog eens welke raad Jakob zijn volk gaf
in verband met de gevaren van trots en rijkdommen. Schrijf vier
alinea’s waarin je beschrijft in welk opzicht het bij je thuis, op
school, in de samenleving en in je land anders zou zijn als iedereen
Jakobs raad opvolgde, vooral de raad in de verzen 17–19.

Vat samen wat Jakob onderrichtte

Lees in Jakob 2:23–35; 3:10–12 nog eens wat Jakob zei over
huwelijk en kuisheid. Vat samen wat Jakob ons geleerd heeft over
vrouwen, moeders en dochters.
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Wat weet je over de verzoening van Jezus Christus? Welke
gevolgen heeft zijn offer voor jou? Begrijp je hoe hard en
wanhopig je de Heiland nodig hebt? Jakob profeteerde dat de
Joden, onder wie Jezus zou leven, Hem en zijn zending niet
zouden begrijpen. Ze zouden Hem en zijn evangelie verwerpen
(zie Jakob 4:15) en, als gevolg daarvan, zouden zij gestraft en
verstrooid worden, zoals met de tien stammen vóór hen gebeurd
was.

De Schriften begrijpen

Jakob 4:11 – ‘De eerstelingen van Christus’
Iedereen die ooit op aarde geleefd heeft, zal worden opgewekt,
maar degenen die ‘door de zoendood van Christus (. . .) met
[God zijn] verzoend’, zijn de ‘eerstelingen van Christus’. Dat zijn
degenen die voortkomen in de eerste opstanding en het celestiale
koninkrijk beërven. 

Jakob 4:14–17 – Jezus Christus is de ‘enige
vaste grondslag’
‘Het doel voorbijzien’ (zie Jakob 4:14) betekent dat de Joden
voor hun verlossing naar iets anders dan Jezus Christus op zoek
waren. Jakob profeteerde dat de Joden de Messias, ‘de Steen (. . .)
waarop zij zouden kunnen bouwen, en een veilige grondslag
hebben’, zouden verwerpen (vs. 15). Daarna verwees hij naar de
Schriften waarin staat dat Hij toch hun ‘enige vaste grondslag’
zou worden. (Vs. 16; zie Psalmen 118:22; Matteüs 21:42.) Als
wij niet op Jezus Christus bouwen, zullen we niet de beloofde,
eeuwige vreugde bij Hem ontvangen. In Jakob 5–6 wordt
uitgelegd hoe de Joden, en het hele huis van Israël, toch op het
fundament van Jezus Christus zullen bouwen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Jakob 4 en maak daarbij opgave A of B.

Formule voor onwankelbaar geloof

Jakob beschreef hoe hij een onwankelbaar geloof verkreeg en
de macht om bergen te verplaatsen.

1. Lees Jakob 4:6–7 nog eens door en let op de woorden
onderzoeken, openbaringen, getuigenissen, hoop, en genade.

2. Beschrijf, met gebruikmaking van die woorden, hoe we
volgens Jakob zo’n machtig geloof kunnen krijgen.

Jakob 4
Verzoening met God

door de verzoening van Christus

Waarom moeten we naar God
luisteren?

Jakob schreef over Gods grootheid en waarom we naar Hem
moeten luisteren. Zoek in Jakob 4:8–13 naar antwoorden op de
volgende vragen:

1. Hoe kunnen we iets over God te weten komen?

2. Door welke macht is de aarde geschapen?

3. Waarom moeten we naar Gods raad luisteren?

4. Welke zegening krijgen degenen die door de verzoening met
God verzoend zijn? (Zie ook Jakob 4:11 onder ‘De Schriften
begrijpen’.)

5. Wat is waarheid? Wie kent alle waarheid?

6. Wat zou jij, aan de hand van wat je van de voorgaande vragen
hebt geleerd, zeggen tegen iemand die niet vond dat het goed
was iets over God te weten te komen?

Een gelijkenis is een verhaal waarin symbolen worden gebruikt
om belangrijke waarheden uit te leggen. In de gelijkenis van de
olijfboom in Jakob 5 komen we te weten welk doel de Heer heeft
met de verstrooiing en de vergadering van het huis van Israël.
In hoofdstuk 6 vat de profeet Jakob de belangrijkste punten van
de gelijkenis samen. Aan het einde van Jakob 4 vraagt Jakob
hoe de Joden ooit op de ‘vaste grondslag’ van Jezus Christus
zouden kunnen bouwen als ze Hem eerst verworpen hebben.
(Zie Jakob 4:17.) Zoek in Jakob 5–6 naar het antwoord op die
vraag.

De Schriften begrijpen

Jakob 5:1 – Wie was de profeet Zenos?
Zenos, Zenock en Neüm waren profeten in de tijd van het Oude
Testament. Hun geschriften zijn niet in de Bijbel te vinden, maar
stonden op de koperen platen. (Zie 1 Nephi 19:10; het onderdeel
‘De Schriften bestuderen’ bij 1 Nephi 19:10, blz. 30.)

Jakob 5 – De gelijkenis van Zenos begrijpen
Niet elk onderdeel van een gelijkenis is noodzakelijk bedoeld als
een symbool voor iets anders, maar je moet bepaalde belangrijke
symbolen begrijpen om de gelijkenis te begrijpen. De volgende
symbolen zijn belangrijk om de gelijkenis van de olijfboom te
begrijpen:

Jakob 5–6
De gelijkenis van de olijfboom

58



Jakob 5:8–10 – Wat is de betekenis van takken
‘inenten’?

Om takken te enten, worden
gezonde, levende takken van
een boom of plant afgesneden
en op een andere plaats inge-
bracht. (Zie de illustratie.)
De takken in deze gelijkenis
stellen groepen mensen voor
die de Heer uit de ene plaats
wegneemt en ergens anders
neerzet. In schriftuurlijke zin
betekent inenten: ‘de ware
Messias (. . .) leren kennen’
(1 Nephi 10:14).

Het enten van takken

Jakob 5:8, 13–14, 19–25 – De ‘jonge en tedere’ takken
van het huis van Israël
De ‘jonge en tedere loten’ zijn de mensen die reageerden op het
‘snoeien en verzorgen’ door God en zijn profeten. Ze stonden
meer open voor bekering dan de oude, gevestigde takken, of de
groepen Israëlieten die verwijderd en vernietigd moesten
worden.

De wijngaard

De meester van de
wijngaard; de heer
van de wijngaard

Knechten

De tamme olijfboom

De wilde olijfboom

De takken

De wortels van de
tamme olijfboom

De vruchten

Omspitten, snoeien,
verzorgen

De takken
overplaatsen

Enten

Verdorde takken

Takken in het vuur
werpen

De wereld

God

De profeten van de Heer

Het huis van Israël, het verbondsvolk
van de Heer

Niet-Joden of niet-Israëlieten (verderop
in de gelijkenis zijn de wilde takken
een symbool van het afvallige Israël)

Groepen mensen

De verbonden die de Heer met zijn
kinderen sluit, een voortdurende bron
van kracht en leven voor degenen die
getrouw zijn

Het leven of de werken van mensen

Het werk dat de Heer voor zijn
kinderen doet om hen te helpen
gehoorzaam en trouw te blijven

Groepen mensen over de wereld
verspreiden, of ze terugbrengen
waar ze vandaan kwawen

De ene groep mensen bij een andere
voegen; met betrekking tot het
verstrooide Israël betekent het ook:
‘de ware Messias (. . .) leren kennen’
(zie 1 Nephi 10:14)

Mensen die een geestelijke dood
sterven door zonde en afvalligheid

Gods oordelen

Symbool Wat het voorstelt President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘In die gelijkenis
stelt de olijfboom het huis van Israël voor. (. . .) In het vaderland
begon het af te sterven. Daarom bracht de Heer takken, zoals de
Nephieten, zoals de verloren stammen en anderen die de Heer
wegleidde maar waarvan we niets weten, over naar andere delen
van de aarde. Hij plantte die door zijn hele wijngaard, de aarde.’
(Answers to Gospel Questions, samengesteld door Joseph Fielding
Smith jr. , 5 delen [1957–1966], deel 4, blz. 204.)

Door de gelijkenis van Zenos begrijpen we dat de verstrooiing
van de takken van Israël over de hele wereld een zegen was voor
zowel Israël als voor de rest van de kinderen van onze hemelse
Vader, de niet-joden. Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd:
‘Over het algemeen stuurt de Heer in de afstammingslijn van
Jakob [Israël] die geesten naar de aarde die in het voorsterfelijk
bestaan een bijzonder talent voor geestelijke zaken en het her-
kennen van de waarheid ontwikkeld hebben. Van degenen
die in die afstammingslijn geboren zijn, het bloed van Israël in
de aderen hebben en het evangelie gemakkelijk aanvaarden,
wordt gezegd dat zij het geloof in hun bloed hebben.’ (Mormon
Doctrine, blz. 81.)

Toen het verstrooide Israël zich met de niet-joden rondom hen
vermengde, werd het bloed van Israël zelfs nog meer verspreid.
Ouderling James E. Faust, voormalig lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft daarover gezegd: ‘Door de verstrooiing
van Israël over de hele wereld werd het geloof dat hun in het
bloed zat, verspreid zodat veel volken nu deelhebben aan het
evangelieplan.’ (Conference Report, oktober 1982, blz. 127;
of Ensign, november 1982, blz. 87–88.)

Jakob 5:32–46 – Wanneer werden alle bomen slecht?
Het deel van de gelijkenis waarin alle bomen slechte vruchten
dragen, lijkt een voorstelling te zijn van de periode van de afval,
die voorafging aan de herstelling van het evangelie. Toen de
Heer in het eerste visioen tot Joseph Smith sprak, zei Hij dat
Joseph zich bij geen van de kerken van die tijd moest aansluiten
omdat die allemaal ‘verdorven’ waren. (Geschiedenis van Joseph
Smith 1:19.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Jakob 5–6 en maak daarbij opgave A en B.

Wat leren we uit de gelijkenis van Zenos over het
huis van Israël?

Schrijf op, als je de gelijkenis van de olijfboom in Jakob 5 bestu-
deerd hebt, of de volgende beweringen juist of niet juist zijn
en noteer de verzen waarin je het antwoord gevonden hebt.
(Gebruik het overzicht op bladzijde 60 van dit lesboek voor
aanvullende hulp.)

1. De tamme olijfboom stelt het huis van Israël voor en de dorre
takken stellen goddeloze mensen voor.

2. De meester van de wijngaard snoeide en verzorgde de boom
om te zorgen dat hij goede vrucht zou dragen.

3. De jonge, tedere, natuurlijke takken kwamen in opstand en als
straf werden ze overgeplant of verstrooid.

4. De natuurlijke tak die in goede grond geplant werd en goede
en slechte vruchten voortbracht, zou de Nephieten en de
Lamanieten kunnen voorstellen.
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De Schriften begrijpen

Jakob 7:13–20 – Het gevaar van het vragen om tekens
‘Toon mij een teken’, zei Sherem (Jakob 7:13), maar een teken was
niet echt wat hij wilde. Satan had Sherem ervan overtuigd dat
het onmogelijk was iets te weten wat je niet kon zien. Jakob wist
dat je de macht van de Heilige Geest niet kon ontkennen, al kun-
nen we Hem zelf niet zien. Aan degenen die in Jezus Christus
geloven, worden tekens beloofd, niet om geloof te laten ontstaan,
maar vanwege hun geloof. Degenen die zonder geloof om tekens
vragen, zullen veroordeeld worden door het bewijs waarnaar ze
zoeken. (Zie LV 63:9–11.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Jakob 7 en maak daarbij opgave A en B.

Wie was Jakobs tegenstander?

Om beter te begrijpen wat Sherem verkondigde en waarom hij
zoveel mensen kon misleiden, schrijf je de zinnen 1 tot en met 9
in je aantekenschrift over en vul je ze aan met de informatie uit
Jakob 7:1–9. Beantwoord dan vraag 10 en 11.

1. Sherem zei dat er geen zou zijn .

2. Hij arbeidde .

3. Hij was .

4. Hij had een volmaakte .

5. Hij gebruikte veel en de macht van .

6. De bron van zijn macht was de .

7. Hij beweerde dat mensen niet moesten uitkijken naar de komst
van Christus maar in plaats daarvan de wet van moesten
onderhouden .

8. Hij zei dat Jakob niet kon weten dat Christus kwam omdat hij
niet van kon spreken .

5. Op een bepaald moment droegen alle bomen alleen maar
slechte vruchten. Toen ging de Heer ertoe over om het
evangelie door middel van de profeet Joseph Smith te
herstellen.

6. De takken van de boom die werden verstrooid, werden later
teruggeënt in hun oorspronkelijke boom.

7. Er is nooit een moment waarop alle bomen alleen maar goede
vruchten dragen.

Hoe kan ik die gelijkenis op mezelf
toepassen?

Beantwoord in je schrift drie van de volgende vragen:

1. In welk deel van de gelijkenis zouden we ons nu bevinden?
Waarom?

2. Waarom zou Jakob bereid zijn geweest om die lange gelijkenis
op de platen te graveren?

3. Wat betekent de verstrooiing en de vergadering van Israël
voor jou?

4. Wat kom je uit deze gelijkenis te weten over de zorg van onze
hemelse Vader voor al zijn kinderen?

5. Wat heeft de Heer in jouw leven gedaan om jou te ‘snoeien’
en te ‘verzorgen’?

6. Jakob 6 is een samenvatting van Jakob 5. Welke verzen in
Jakob 6:5–13 vatten volgens jou het beste samen wat de
gelijkenis van de olijfboom voor jou betekent? Leg eens uit
waarom je die verzen hebt gekozen.

Heb jij het evangelie wel eens besproken met een goed opgeleid
en welbespraakt iemand die niet alleen niet geloofde, maar ook
nog kritiek had op wat jij geloofde? Dat kan bedreigend en zelfs
een beetje angstig zijn. In Jakob 7 vertelt Jakob over zo’n erva-
ring. Let erop waarom Jakob niet van zijn geloof afgebracht kon
worden. (Zie Jakob 7:5.)

Jakob 7
De geleerdheid van de mens 
tegenover de macht van God



Het boek Enos

9. Sherem zei dat er geen Christus is, nooit geweest en nooit
.

10. Sherems twee laatste uitspraken spreken elkaar tegen. Leg uit
waarom uitspraak 8 en 9 niet allebei waar kunnen zijn.

11. Wat zegt dit jou over de manier waarop de duivel werkt?

Onderzoek de kracht van Jakob

Lees Jakob 7:5, 8, 10–12, 21–22 nog eens door en schrijf een alinea
in je schrift waarin je ten minste drie redenen geeft waarom Jakob
niet van zijn geloof kon worden afgebracht door Sherems geleerd-
heid en krachtige manier van spreken.
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Wat je moet weten voordat je Enos gaat lezen
Enos was de zoon van Jakob (zie Jakob 7:27) en dus een klein-
zoon van Lehi. Enos besloot zijn verslag met de opmerking dat
hij oud werd en dat er 179 jaren voorbij waren gegaan sinds
Lehi Jeruzalem verliet. Daaruit kunnen we opmaken dat hij zijn
verslag schreef rond 420 v.C.

1 Nephi 
(tussen 600 en 570 v. C)

2 Nephi 
(tussen 588 en 545 v. C)

Jakob 
(tussen 544 en 421 v. C)

Enos 
(tussen 544 en 421 v. C)

Jarom 
(tussen 420 en 399 v. C)

Omni 
(tussen 361 en 130 v. C)

BRON

De kleine platen van Nephi

BOEKEN

Voor sommigen, zoals Paulus, Enos en Alma de jonge, lijkt
het besef van de ernst van zonde en de luisterrijke aard van
Gods beloften aan de rechtvaardige onmiddellijk plaats te
vinden. Verandering ten goede (bekering) gebeurt niet altijd
zo plotseling. Over het bekeringsproces heeft president Ezra
Taft Benson gezegd:

‘We moeten oppassen dat we, in ons streven naar steeds meer
goddelijke eigenschappen, niet ontmoedigd raken en de hoop
verliezen. Worden als Christus is een levenslang proces en heel
vaak vinden groei en verandering langzaam, bijna onmerkbaar
plaats. De Schriften vermelden opmerkelijke verhalen over
mensen wier leven dramatisch en als het ware in een oogwenk
veranderde: Alma de jonge, Paulus op de weg naar Damascus,
Enos die tot diep in de nacht bad, Koning Lamoni. Dergelijke
verbazingwekkende voorbeelden van de macht om zelfs degenen
die in zonden verstrikt waren, te veranderen geeft het vertrou-
wen dat de verzoening zelfs hen bereiken kan die in diepe
wanhoop verkeren.

Enos 1
De macht van vergeving



‘Maar we moeten voorzichtig zijn als we die opmerkelijke voor-
beelden bespreken. Hoewel ze echt en krachtig zijn, vormen ze
meer een uitzondering dan regel. Voor elke Paulus, voor elke
Enos en voor elke koning Lamoni zijn er honderden, duizenden
mensen voor wie het bekeringsproces veel subtieler en veel
onmerkbaarder verloopt. Stap voor stap komen ze dichter bij
de Heer, nauwelijks beseffend dat ze bouwen aan een goddelijk
leven.’ (‘A Mighty Change of Heart’, Ensign, oktober 1989,
blz. 5.)

Let tijdens je studie van het boek Enos op de oorzaak van wat
hij doormaakte – wat ertoe leidde dat Enos op zijn knieën de
Heer aanriep ‘in krachtig gebed en smeken voor mijn ziel’
(Enos 1:4). Let ook op het resultaat – zowel voor hemzelf als
voor anderen – omdat hij vergeving van zijn zonden vroeg
en kreeg.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Enos 1 en maak daarbij opgave A of B.

Wat voor een gebed?

1. Bestudeer Enos 1:1–10 en
noteer in je aantekenschrift
de woorden die beschrijven
wat Enos dacht, wat hij
voelde en hoe hij bad. In
welk opzicht verschilde het
gebed van Enos van veel
andere gebeden?

2. Leg uit hoe wij onze eigen
gebeden doeltreffender
kunnen maken door het
voorbeeld van Enos te
volgen.

Wat is het natuurlijke gevolg als
we vergeving ontvangen?

1. De eerste zorg van Enos was 
vanzelfsprekend en terecht
gericht op zijn eigen heil.
(Zie Enos 1:1–8.) Toen hij
vergeving voor zijn eigen
zonden had ontvangen, strekte
zijn zorg zich verder uit.

Teken het overzicht in je
aantekenschrift en vul in
voor wie Enos als tweede
(zie vss. 9–10) en als derde (zie vss. 11–17) bad.

2. In welk opzicht leken de gebeden van Enos op de gevoelens
van Lehi in 1 Nephi 8:10–18? Wat kunnen we van Enos en
Lehi leren over degenen die zich oprecht bekeerd hebben en
herboren zijn?

?

?

Zich-
zelf
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Het boek Jarom
Wat weten we over Jarom?
Jarom was de zoon van Enos, de kleinzoon van Jakob en de ach-
terkleinzoon van Lehi. (Zie Jarom 1:1.) Zijn boek beslaat een
periode van ongeveer zestig jaar, van 420–361 v.C.) Zie Enos 1:25;
Jarom 1:13.)

1 Nephi 
(tussen 600 en 570 v. C)

2 Nephi 
(tussen 588 en 545 v. C)

Jakob 
(tussen 544 en 421 v. C)

Enos 
(tussen 544 en 421 v. C)

Jarom 
(tussen 420 en 399 v. C)

Omni 
(tussen 361 en 130 v. C)

BRON

De kleine platen van Nephi

BOEKEN

Een van de vreugdevolle kanten van het lidmaatschap van de
ware kerk is dat we zien hoe de profetieën en beloften van de
Heer in ons leven in vervulling gaan. Meer dan eens beloofde de
Heer aan Nephi en zijn volk dat ze, als ze de geboden van God
onderhielden, voorspoedig in het land zouden zijn en van hun
vijanden bevrijd zouden worden. (Zie 1 Nephi 1:20; 2:20–24.)
Jarom schreef zijn boek om te getuigen dat de Heer zich aan zijn
beloften houdt. Let erop wat de Nephieten in de tijd van Jarom
moesten doen om hun vijanden te overwinnen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Jarom 1 en maak daarbij opgave A.

Zoek de opsomming

Jarom schreef: ‘En daar wij aldus waren voorbereid om de
Lamanieten te ontmoeten, konden zij niets tegen ons uitrichten’
(Jarom 1:9).

1. Zoek in de verzen 4–8 ten minste drie manieren waarop de
Nephieten zich op hun vijand voorbereidden en noteer die in
je aantekenschrift.

2. Kies er één uit jouw lijstje die voor jou een hulpmiddel kan
zijn om de verleidingen en de invloed van Satan te boven te
komen, en leg uit hoe dat hem ervan kan weerhouden iets
tegen jou uit te richten.

Jarom 1
Onderhoud de geboden 

en het gaat je goed
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Het boek Omni

Wie was Omni?
Omni was de zoon van Jarom, de kleinzoon van Enos, en de
achterkleinzoon van Jakob.

Wat is opmerkelijk aan dit boek?
Het boek Omni bevat de verslagen van vijf verschillende
Nephitische schrijvers en beslaat de periode van 361 v.C. tot
ongeveer 130 v.C. (Zie Jarom 1:13; Mosiah 1:10.) Het boek Omni
is ook het laatste boek dat vanaf de kleine platen van Nephi
vertaald is. (Zie ‘De belangrijkste bronnen voor het Boek van
Mormon’, blz. 12.)

Het boek Omni bevat slechts dertig verzen. Het is geschreven
door vijf verschillende schrijvers en beslaat ongeveer tweehon-
derd jaar. Hoewel deze mannen slechts korte stukjes geschreven
hebben, komen we wel te weten wat er gebeurde in de tijd van
de schrijver Omni tot de regering van koning Benjamin. Vooral
van belang is wat er gebeurde in de dagen van koning Mosiah I,
de vader van koning Benjamin, toen de rechtschapen Nephieten
opnieuw opdracht kregen om naar een ander deel van het land
te vluchten.

Omni 1
Een opsomming van de koningen 

vanaf Omni tot Benjamin

1 Nephi 
(tussen 600 en 570 v. C)

2 Nephi 
(tussen 588 en 545 v. C)

Jakob 
(tussen 544 en 421 v. C)

Enos 
(tussen 544 en 421 v. C)

Jarom 
(tussen 420 en 399 v. C)

Omni 
(tussen 361 en 130 v. C)

BRON

De kleine platen van Nephi

BOEKEN

De Schriften begrijpen

Omni 1:12–30 – Wie was wie in het boek Omni?
Amaleki, de vijfde schrijver in het boek Omni, noemde in Omni
1:12–30 de volgende groepen (zie ook ‘Chronologisch overzicht
van het Boek van Mormon’, blz. 188):

• De Nephieten die met koning Mosiah I het land Nephi ver-
lieten en de wildernis introkken tot aan het land Zarahemla

• De Lamanieten (en alle Nephieten die zich bij hen aansloten)
die in het land Nephi bleven

• De mensen van Zarahemla (soms Mulekieten genoemd) die in
de tijd van Zedekia (ongeveer 587 v.C.) uit Jeruzalem kwamen

• ‘Coriantumr en de gesneuvelden zijns volks’ (vs. 21; Jaredieten
genaamd) die van de toren van Babel kwamen

• De groep Nephieten die door Zeniff uit het land Zarahemla
geleid waren en naar het land Nephi terugkeerden

De Schriften bestuderen
Bestudeer Omni 1 en maak daarbij drie van de volgende
opgaven (A–E).

Zoek het gelijksoortige thema

Het boek Omni bevat de verslagen van vijf mannen: Omni,
Amaron, Chemish, Abinadom en Amaleki.

1. Zet de naam van elke man in je aantekenschrift en zet achter
elke naam de verzen die zij geschreven hebben.

2. Over welke soort gebeurtenissen hebben Omni, Amaron,
Abinadom en Amaleki alle vier geschreven? Wat zouden wij
daaruit kunnen opmaken over de ongeveer tweehonderd jaar
die dit boek beslaat?

Maak een vergelijking

Lees Omni 1:12–13 en lees dan 1 Nephi 2:1–4 en 2 Nephi 5:5–8.

1. Wat hebben die verslagen met elkaar gemeen?

2. In welk opzicht zijn het allemaal voorbeelden van hetgeen
Nephi in 1 Nephi 1:20 onderwees?

3. Welke les kun jij uit die verslagen trekken?

De vervulling van een profetie

Lehi’s gezin en het volk van Zarahemla (soms Mulekieten
genoemd) zijn allebei, maar op een ander tijdstip, uit Jeruzalem
gevlucht. Een belangrijk verschil tussen hen was dat Lehi’s
gezin de Schriften meenam en het volk van Zarahemla niet. Lees
Omni 1:14–17 nog eens door en leg uit welke gevolgen dat
verschil had voor het volk van Zarahemla en hoe dat aantoont
dat wat de Heer in 1 Nephi 4:12–17 tegen Nephi zei, waar was.

Teken het verband tussen de groepen

Teken een overzicht in je aantekenschrift zoals hieronder en
noteer de vijf verschillende groepen die in het boek Omni
genoemd worden. Geef daarbij een beschrijving van elke groep 
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De woorden van Mormon

met belangrijke jaartallen. (Zie, als je hulp nodig hebt, het
onderdeel ‘Chronologisch overzicht van het Boek van Mormon’,
blz. 188.) Je kunt eventueel de namen van die groepen in de
kantlijn van het boek Omni schrijven.

1

2

3

4

5

Zoek het antwoord

Amaleki eindigde zijn verslag met een kort overzicht van het
leven van koning Benjamin, de zoon van koning Mosiah I. Lees
Omni 1:23–30 en schrijf de antwoorden op de volgende vragen
in je aantekenschrift:

1. Hoe succesvol was koning Benjamin als koning van een
krijgsmacht?

2. Waarom gaf Amaleki de verslagen van de Nephieten aan
koning Benjamin?

3. Hoe weten we dat Amaleki een rechtschapen man was?

4. Wat is er gebeurd met de eerste groep die Zarahemla verliet en
terugkeerde naar het land Nephi?
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A Een ontijdig boek
Het korte boek dat De woorden van Mormon genoemd wordt,
is door de profeet en schrijver Mormon in ongeveer 385 n.C.
geschreven, meer dan vijfhonderd jaar na de laatste schrijver
van het boek Omni. Het bevat Mormons uitleg waarom hij de
kleine platen van Nephi gevoegd heeft bij zijn verkorte weergave
van de grote platen van Nephi. Je zult later meer over de profeet
Mormon te weten komen, als je zijn geschriften bestudeert.

Mormon wist net zo min als Nephi (zie 1 Nephi 9:5; 19:3)
waarom er twee verslagen over dezelfde periode nodig waren.
Mormon voegde de volledige, kleine platen van Nephi bij zijn
verkorte weergave van de grote platen van Nephi omdat de 

De woorden 
van Mormon 1

Een toelichting

De woorden van Mormon 

(ongeveer 385 n.C.)

BRON

Mormon

BOEK
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Heer hem daartoe inspireerde. Zoek op waarom Mormon dacht
dat de kleine platen zo belangrijk waren. (Zie ‘De voornaamste
bronnen voor het Boek van Mormon’, blz. 12, voor meer
informatie.)

De Schriften begrijpen

De woorden van Mormon 1:5–7 – Met welk wijs doel zijn
de kleine platen van Nephi toegevoegd?
De Heer had Nephi geboden om twee verslagen bij te houden:
een historisch verslag op de grote platen en, met een ‘bijzonder
doel’, een godsdienstig verslag op de kleine platen. (Zie 1 Nephi 9.)
Hoewel Mormon een beknopte bewerking had gemaakt van
de grote platen van Nephi die gingen over de periode van Lehi
tot koning Benjamin, werd hij toch geïnspireerd om met een
‘bijzonder doel’ de kleine platen van Nephi erbij te voegen die
over dezelfde periode gingen (De woorden van Mormon 1:7).
Hij voegde ze toe zonder er veranderingen in aan te brengen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer De woorden van Mormon 1 en maak daarbij twee van
de volgende opgaven (A–C).

Zoek de goede zin bij de omschrijving

Soms is het moeilijk om te weten over welke platen Mormon het
had toen hij schreef over de verschillende verslagen waarmee
hij werkte. Zet de volgende zinsdelen in je schrift. Lees dan De
woorden van Mormon 1:1–9 en zoek bij elke zin een van de vier
omschrijvingen. Je kunt de omschrijving eventueel naast het
desbetreffende zinsdeel in je Schriften noteren.

‘De kroniek die ik heb bijgehouden’ (vs. 1)

‘Deze kronieken’ (vs. 2)

‘De platen van Nephi’ (vs. 3)

‘De kronieken die aan mij waren overhandigd’ (vs. 3)

‘Ik vond deze platen’ (vs. 3)

‘En het op deze platen geboekstaafde behaagt mij’ (vs. 4)

‘Daarom kies ik deze dingen’ (vs. 5)

‘Mijn kroniek’ (vs. 5)

‘Platen van Nephi’ (vs. 5)

‘Ik zal deze platen nemen’ (vs. 6)

‘Mijn kronieken voltooien’ (vs. 9)

Zinsdelen

Ontwerp een boekomslag

Teken in je aantekenschrift een boekomslag voor de kleine platen
van Nephi waaraan te zien is waarover het boek gaat. Ontwerp
het zo dat mensen het willen lezen. Lees De woorden van
Mormon 1:3–6 om ideeën op te doen die je in je boekomslag
kunt verwerken.

Maak een tijdbalk

Omdat het boek van Mosiah begint als koning Benjamin al oud
is, wil Mormon ons laten weten wat hij allemaal tot stand heeft
gebracht. Lees De woorden van Mormon 1:12–18 en maak een
tijdbalk met de gebeurtenissen in het leven van koning Benjamin.
Geef dan in één zin een samenvatting van zijn leven.

1. Het Boek van Mormon

2. Nephi’s historisch verslag (de grote platen)

3. Nephi’s godsdienstig verslag (de kleine platen)

4. De verzameling platen die Mormon gebruikte voor
zijn beknopte bewerking

Omschrijvingen



Het boek Mosiah

Wie heeft het boek Mosiah geschreven?
De boeken in het Boek van Mormon die ontleend zijn aan
de kleine platen van Nephi (1 Nephi – Omni) zijn door Mormon
niet verkort. Hij deed die platen, zonder wijzigingen, bij zijn
beknopte bewerking van de grote platen. Te beginnen met het
boek Mosiah lezen we in Mormons beknopte bewerking van
de grote platen van Nephi.

Het boek Mosiah is genoemd naar de koning en profeet
Mosiah, de zoon van koning Benjamin en de kleinzoon van
koning Mosiah I, over wie je hebt gelezen in het boek Omni.
(Zie Omni 1:12.)

Wat kun je in dit boek vinden?
In Mosiah zul je lezen over grote helden, zoals koning Benjamin,
koning Mosiah II, Abinadi en Alma de oude. Ook zul je verslagen
vinden van grote schurken, zoals koning Noach en Amulon. Het
belangrijkste is dat je in belangrijke toespraken uitleg zult vinden
over het evangelie van Jezus Christus, dat door boeiende verha-
len wordt toegelicht.

Het boek Mosiah begint ongeveer in 130 v.C. en eindigt in
ongeveer 91 v.C. Het is echter geen doorlopend verhaal. In zijn
beknopte bewerking verweefde Mormon de verslagen van drie
groepen Nephieten:

• De Nephieten in Zarahemla (Mosiah 1–8; 25–29)

• De Nephieten die met Zeniff teruggingen naar het land Nephi
(Mosiah 9–22)

• Alma de oude en zijn groep bekeerlingen (Mosiah 23–24)

Het volgende overzicht laat zien welk deel van het Boek van
Mormon het boek Mosiah beslaat. (Zie ‘Chronologisch overzicht
van het Boek van Mormon’, blz. 188 voor meer bijzonderheden.)

Mosiah 
(tussen 130 en 92 v.C.)

Alma 
(tussen 91 en 53 v.C.)

Helaman 
(tussen 52 en 1 v.C.)

3 Nephi 
(tussen 1 en 35 n.C.)

4 Nephi 
(tussen 36 en 321 n.C.)

BRON

Mormons beknopte bewerking 

van de grote platen van Nephi

BOEKEN

Heb je er ooit over nagedacht hoe jouw leven zou zijn zonder
de Bijbel en het Boek van Mormon? Wat zou je weten over het
doel van dit aardse leven en wat je na de dood kunt verwach-
ten? Zoals het Boek van Mormon een getuigenis voor ons is dat
Joseph Smith een profeet van God was, waren de platen van
Nephi en de koperen platen een getuigenis voor de Nephieten
dat de Heer hun voorouders werkelijk uit het land Jeruzalem
geleid had.

Houd bij het lezen van Mosiah 1–5 in gedachten dat de lerin-
gen van Heer niet gegeven werden om een goddeloos volk tot
bekering te roepen. Dit waren Nephieten die gehoorzaam aan
de geboden en getrouw aan hun verbonden waren. Daarom
wilde koning Benjamin hun een nieuwe naam geven. (Zie
Mosiah 1:11.) Let op wat die nieuwe naam was en hoe jij die-
zelfde zegening kunt ontvangen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 1 en maak daarbij opgave A en B.

Schrijf een dagboekfragment

Stel dat je Mosiah II was, de zoon van koning Benjamin. Bestudeer
Mosiah 1:1–8 en schrijf dan in je aantekenschrift een dagboek

Mosiah 1
Het belang van heilige verslagen
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fragment waarin je samenvat welke raad je vader je in die verzen
gaf. Zorg dat je er ten minste twee belangrijke beginselen over de
Schriften in verwerkt.

Maak een quiz

Lees Mosiah 1:11–18 nog eens over en schrijf ten minste drie
quizvragen: één aan de hand van vers 11–12, één aan de hand
van vers 13–15 en één aan de hand van vers 16–18. Zorg dat
je er de antwoorden bij schrijft.

Toen koning Benjamin
het eind van zijn leven
naderde, wilde hij tot
zijn volk over het evan-
gelie spreken en hun
nieuwe koning
voorstellen. De toespraak
van koning Benjamin
begint in Mosiah 2 en
wordt vervolgd in
hoofdstuk 3 en 4. Door

die machtige toespraak kunnen we het evangelie beter begrijpen.
Denk eraan dat die toespraak niet gericht was tot ontrouwe
leden, maar tot een volk dat in vrede leefde. Het volk van koning
Benjamin bestond uit getrouwe leden die eraan toe waren om de
volgende stap te zetten in hun vooruitgang naar een geestelijke
wedergeboorte. (Zie Mosiah 1:11; 5:7.) Let tijdens het bestuderen
van de toespraak van koning Benjamin op de redenen die hij
geeft waarom we ernaar moeten streven ‘een heilige [te worden]
door de verzoening van Christus’ (Mosiah 3:19).

De Schriften begrijpen

Mosiah 2:16–17–Waarom vraagt God van ons dat we
elkaar dienen?
President Marion G. Romney, voormalig lid van het Eerste
Presidium, heeft gezegd:

‘Dienstbetoon is niet iets waar we op deze aarde genoegen mee
nemen om het recht op het celestiale koninkrijk te verdienen.
Nee, dienstbetoon is het garen waarvan een verhoogd leven in
het celestiale koninkrijk is geweven.

‘Waarom, als we weten dat onze Vader in de hemel voldoening
vindt in dienstbetoon, en als we weten dat we willen zijn waar
Hij is en zoals Hij is, moet ons dan geboden worden elkaar te
dienen? O, die heerlijke dag waarop al die zaken vanzelfsprekend
zijn door de reinheid van ons hart. Op die dag hebben we geen 

©
 1

96
7 

B
ill

 L
.H

ill

Mosiah 2
Dienstbetoon aan God

gebod nodig omdat we zelf ervaren hebben dat we alleen echt
gelukkig zijn als we ons bezighouden met onzelfzuchtig dienst-
betoon. (Conference Report, oktober 1982, blz. 135; of Ensign,
november 1982, blz. 93.)

Mosiah 2:20–24 – Waarom zei koning Benjamin dat we
‘onnutte dienstknechten’ zijn?
Koning Benjamin gaf twee redenen waarom we onnut zijn. Ten
eerste: alles wat we hebben en zijn is alleen mogelijk omdat God
al zijn kinderen het leven heeft gegeven. (Zie Mosiah 2:23.) We
staan bij Hem in de schuld voor ons leven. Ten tweede: ook, als
we gehoorzaam zijn, ‘[zegent] Hij u onmiddellijk (. . .); en daarom
heeft Hij u betaald. En gij zijt nog bij Hem in de schuld’ (vs. 24).
De belangrijkste zegening is natuurlijk de gave van de verzoe-
ning. De prijs die Jezus Christus heeft betaald om ons te verlossen
van zonde en dood is oneindig, een prijs die we nooit terug kun-
nen betalen. We moeten echter niet denken dat God alles wat Hij
voor ons gedaan heeft, vergelijkt met wat wij voor Hem doen.
Hij houdt van ons en is blij met onze inspanningen om te dienen
en te gehoorzamen.

Mosiah 2:27–28 – Wat betekent ‘mijn klederen (. . .)
reinigen van uw bloed’?
In het oude Israël was het voor een gemeenschap gewoon om een
toren te bouwen waarop een wachter gezet werd om het volk te
waarschuwen voor naderend gevaar. Als de wachter geen waar-
schuwing gaf als er een vijand naderde, zou hij verantwoordelijk
zijn voor de levens die in de aanval verloren gingen, of, in de taal
van het Oude Testament, zou hun ‘bloed’ op de handen en de
kleren van de wachter zijn. Koning Benjamin begreep dat hij zijn
roeping als profeet en koning kon vergelijken met die van een
wachter op een toren. (Zie Ezechiël 33:1–9.) Als hij zou nalaten
om zijn volk te onderrichten, om getrouw te getuigen en zijn volk
tot bekering te roepen, zou hun ‘bloed’ (in geestelijke zin) op zijn
kleren terecht komen. (Zie ook Jakob 1:18–19.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 2 en maak daarbij de opgaven A–C.

Geef een beschrijving

1. Lees Mosiah 2:9–16 nog eens door, beschrijf dan in je schrift
wat voor leider koning Benjamin was en vermeld daarbij alle
eigenschappen die je in die verzen vindt.

2. Waarom zou jij willen wonen in een land dat door zo’n koning
bestuurd werd?
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Tekstenbeheersing – Mosiah 2:17

Koning Benjamin legde uit dat we, als we andere mensen dienen,
in feite God dienen.

1. Waarom zou de Heer van ons verlangen dat we elkaar helpen?

2. Schrijf iets over een gelegenheid waarbij je onzelfzuchtig
dienstbetoon hebt verricht en vertel hoe je dat vond.

Overdenk de leringen van
koning Benjamin

De toespraak van koning Benjamin staat vol belangrijke leringen
waarover we zorgvuldig zouden moeten nadenken. Bestudeer
Mosiah 2:18–41 en beantwoord drie van de volgende vragen:

1. Aan wiens woorden doet Mosiah 2:18 je denken?
(Zie Lucas 22:24–26.) Wat kom je daaruit te weten over
rechtschapen leiders?

2. Lees Mosiah 2:20–24. In welke opzichten zijn wij ‘onnutte
dienstknechten’? Hoe denkt God over ons, ondanks het feit
dat we ‘onnut’ zijn?

3. Lees Mosiah 2:25 en Helaman 12:4–13. In welke opzichten
zouden we minder dan het stof der aarde kunnen zijn?

4. Lees Mosiah 2:27–28 nog eens door. Waarom wilde koning
Benjamin zijn volk nog een laatste keer toespreken? Wat
moeten wij doen om te zorgen dat onze kleren niet bevlekt
worden met het bloed van onze naasten?

5. Wat betekent ‘in openlijke opstand tegen God’ komen?
(Zie vss. 36–37.) Beschrijf ten minste twee situaties waarin
een lid van de kerk van jouw leeftijd ‘in openlijke opstand’
kan zijn en het misschien niet eens beseft.

6. In de verzen 38–41 had koning Benjamin het over een
‘vreselijke toestand’ en een ‘gelukkige toestand’. Wat beteke-
nen die termen? Wie zullen in zo’n toestand terecht komen?

Mosiah 3 is een vervolg van de prachtige toespraak van koning
Benjamin tot zijn volk. Meer dan honderd jaar voor de geboorte
van Christus verscheen er een engel aan koning Benjamin die
hem in opvallende bijzonderheden vertelde over de komst van
de Heiland. Zoek op waar uitgelegd wordt hoe de Heiland ons
allemaal kan helpen terugkeren naar onze hemelse Vader. Als je
dit hoofdstuk gelezen hebt, zul je beter begrijpen wat Christus
voor ons allemaal gedaan heeft.

Mosiah 3
Een profetie over Christus

De Schriften begrijpen

Mosiah 3:15 – ‘Zinnebeelden en afschaduwingen’
Zinnebeelden en afschaduwingen zijn symbolen en geheugen-
steuntjes die belangrijke waarheden aanduiden en ervan
getuigen. De wet van Mozes bevatte veel symbolen die het
toekomstige leven en de bediening van de Heiland aanduidden
en ervan getuigden. Bijvoorbeeld: de eerstgeboren, gave,
mannelijke schapen die werden geofferd, waren symbolen van
(zinnebeelden) en een herinnering (afschaduwing) aan het
toekomstige zoenoffer van Jezus Christus als het Lam van God.
(Zie Alma 25:15.) 

Mosiah 3:19 – Wat is de ‘natuurlijke mens’ die we
moeten afleggen?

Ouderling Neal A. Maxwell, lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen,
heeft uitgelegd:

‘Allereerst is de natuurlijke mens
een “vijand van God” (Mosiah 3:19).
Dat betekent dat die personen (met
of zonder volledig inzicht in de
gevolgen van hun eigen weerstand)
zich verzetten tegen het uiteinde-
lijke doel van God voor de mens-
heid, dat, zoals we weten, erin
bestaat ‘de onsterfelijkheid en het

eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39).
Gezien onze eeuwige belangen is de natuurlijke mens daarom
ook onze vriend niet, hoewel we ons er soms best bij op ons
gemak voelen. (. . .)

‘In plaats van een heilige te worden, als een kind te zijn en
gewillig zich te onderwerpen aan onze eeuwige Vader, is de
natuurlijke mens opstandig en staat hij erop zijn eigen gang te
gaan. Hij is kinderachtig in plaats van kinderlijk.

‘De natuurlijke mens zoekt zijn geluk ook koppig in ongerechtig-
heid – een ongelooflijk naïef idee over de aard van geluk en van
de kosmos. (. . .)

‘Zo komt het dat de natuurlijke mens, in zijn poging om ‘zonder
God in de wereld’ te leven en door slaafs toe te geven aan zijn
natuurlijke instincten, in feite een leven leidt dat “tegenovergesteld
[is] aan de aard van gelukzaligheid” (Alma 41:11).’ (Notwithstanding
My Weakness [1981], blz. 71–72.)
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 3 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Gebruik de voetnoten

Koning Benjamin kreeg van een engel te horen over de komst
van Jezus Christus.

1. Noteer tijdens het lezen van Mosiah 3:1–8 vijf belangrijke
feiten over Christus.

2. Zoek op wat de voetnoten aangeven bij elk feit dat jij gekozen
hebt en geef daar schriftelijk uitleg van.

Wie worden door het bloed van
Christus verlost?

Als met de verzoening van Jezus Christus niet voor onze zonden
betaald was, konden we niet verlost worden. In Mosiah 3:11–18
noemde koning Benjamin drie groepen mensen voor wie het
bloed van Christus ‘verzoening brengt’. Zoek die verzen op en
beschrijf die drie categorieën mensen. Wat moeten we volgens
koning Benjamin doen om de verlossing te ontvangen die komt
‘door het zoenbloed van Christus, de almachtige Here’ (vs. 18)?

Tekstenbeheersing – Mosiah 3:19

Bestudeer Mosiah 3:19 en beantwoord de volgende vragen.
Daardoor zul je beter begrijpen hoe belangrijk het is de
natuurlijke mens af te leggen en een heilige te worden:

1. Wat is de ‘natuurlijke mens’ en waarom is hij een vijand van
God? (Zie 1 Korintiërs 2:12–14; Alma 41:11.)

2. Hoe krijgen we ‘ingevingen’ van de Heilige Geest?

3. Welke rol speelt de verzoening van Jezus Christus in ons
streven een heilige te worden? (Zie Mosiah 5:2; 27:25–26.)

In Mosiah 3:19 worden we aangespoord om ‘de natuurlijke
mens’ af te leggen en ‘een heilige’ te worden ‘door de verzoe-
ning van Christus, de Here’. In Mosiah 4 zul je lezen hoe het
volk van koning Benjamin daarin slaagde. De koning vertelde
hun toen hoe ze konden zorgen dat ze die grote zegening die
ze hadden ontvangen, niet weer zouden verliezen. Let op wat
koning Benjamin zegt over de veranderingen die iemand die
zich echt bekeerd heeft, ondergaat.

Mosiah 4
Vergeving van onze zonden 

verkrijgen en behouden

In Mosiah 4 eindigt de toespraak van koning Benjamin die in
Mosiah 2 begon. Merk echter op dat Mormon in Mosiah 5 nog
een aantal leringen van koning Benjamin heeft opgenomen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 4 en maak daarbij opgave A of B en opgave
C of D.

Onderzoek wat er gebeurde

Er kwam een opmerkelijke verandering over de mensen als
gevolg van het feit dat ze de leringen van koning Benjamin
toepasten.

1. Lees Mosiah 4:1–3 en beantwoord in je aantekenschrift de
vragen in het volgende overzicht.

2. In welk opzicht is wat er met die mensen gebeurde een voor-
beeld van wat koning Benjamin in Mosiah 3:19 tegen hen
gezegd had?

3. In welk opzicht komt dat overeen met wat Lehi in zijn droom
gezien had? (Zie 1 Nephi 8:10–12.)

Zoek de opsommingen

Koning Benjamin wilde dat zijn volk begreep hoe ze verlost kon-
den worden. Zoals in Mosiah 4:1–3 wordt getoond, ondervonden
ze hoe het was om vergeving van hun zonden te verkrijgen als
gevolg van hun geloof.

1. In de verzen 4–10 legde koning Benjamin verder uit wat voor
ons eeuwig heil vereist is. Bestudeer die verzen en maak in
je aantekenschrift een lijst van de waarheden die we volgens
hem moeten begrijpen. (Zie vss. 5–7.) Maak nog een lijst van
de beginselen waarin we volgens hem eerst moeten geloven en
die we dan moeten volbrengen om eeuwig heil te ontvangen.
(Zie vss. 8–10.)

2. Zelfs als we vergeving hebben ontvangen en rein gemaakt
zijn, is het niet altijd gemakkelijk om rein te blijven. Bestudeer
de verzen 11–12 en noteer wat we volgens koning Benjamin
moeten doen om ‘vergeving van [onze] zonden (te) behouden’.

3. In de verzen 12–16 noemde koning Benjamin de zegeningen
die we zullen krijgen ‘indien’ we doen wat in vers 11 staat.
Denk eraan dat ‘vergeving van onze zonden te behouden’ nog
maar een van de zegeningen van gehoorzaamheid is. Noteer
de zegeningen die hij noemde, kies er twee uit en leg uit
waarom jij die graag zou willen ontvangen.

Wat 
beseften 

zij?

Wat was 
het gevolg?

Wat 
vroegen zij?
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Welk excuus zouden ze hebben?

Op de afbeelding zie je wat koning Benjamin denkt van degenen
die weigeren iets aan de armen te geven. Lees Mosiah 4:17–25
en maak in je aantekenschrift de zinnen af met wat iemand in elk
van die situaties zou kunnen zeggen. Hoe zouden ze zich volgens
koning Benjamin moeten opstellen?

Tekstenbeheersing – Mosiah 4:30

1. Maak in je aantekenschrift een tekening met een slagzin of
een afbeelding waarmee je duidelijk maakt waar koning
Benjamin het in Mosiah 4:30 over had.

2. Leg uit waarom het volgens jou belangrijk is om onze gedach-
ten, woorden en daden te ‘bewaken’.

Mosiah 5 bevat een verslag van de raad die koning Benjamin
zijn volk gaf na zijn toespraak in Mosiah 2–4. Denk eraan dat
zijn toespraak bedoeld was om een goed en gehoorzaam volk
te inspireren en te motiveren tot een hoger niveau van recht-
schapenheid en oprechte bekering. (Zie de inleiding tot Mosiah
1 in deze studiegids, blz. 68.) Let op met welke raad koning
Benjamin zijn volk hielp veranderen en let op de grotere
zegening die zij ontvingen als gevolg van die verandering.

Mosiah 5
Kinderen van Christus worden

Ik geef niets 
omdat . . .

Ik kan niets geven 
omdat . . .

De Schriften begrijpen

Mosiah 5:7 – Waarom worden wij kinderen
van Christus genoemd?
Onze hemelse Vader is de vader van onze geest. (Zie Hebreeën
12:9.) Onze aardse vaders zijn de vaders van ons stoffelijk, ster-
felijk lichaam. In zijn prachtige toespraak legde koning Benjamin
uit dat Jezus Christus door zijn zoenoffer de vader is van onze
geestelijke wedergeboorte. (Zie Mosiah 3:19; 5:7.) De ‘grote ver-
andering’ die plaatsvond in het hart van het volk van koning
Benjamin is een machtig voorbeeld van ‘wedergeboren worden.’
(Zie Mosiah 4:2–3; 5:2; 27:24–26; Johannes 3:5.) President Joseph
Fielding Smith heeft gezegd dat Christus ‘een vader voor ons
werd omdat Hij ons door zijn dood en zijn offer aan het kruis de
onsterfelijkheid of het eeuwige leven gegeven heeft’. (Answers
to Gospel Questions, deel 4, blz. 178–179.)

Mosiah 5:8–15 – Wat betekent ‘de naam van Christus
op u (. . .) nemen’?
Ouderling M. Russell Ballard, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft uitgelegd: ‘Door de doop nemen we de naam
van Christus op ons en beloven we te doen wat Hij zou doen,
waaronder Gods geboden gehoorzamen. Op zijn beurt belooft de
Heer dat Hij zijn Geest zal sturen om ons te leiden, te sterken en
te troosten. (Zie 2 Nephi 31:13; Mosiah 18:8–10.) Het allerbelang-
rijkste is misschien wel dat Hij ook vergeving belooft voor de
zonden waarvan we ons oprecht bekeren. (Zie 2 Nephi 31:17.)
In heel letterlijke zin worden de zonden van degenen die in het
water van de doop afdalen, afgewassen. Zij zijn als zij uit de
doopvont komen net zo vrij van zonden en net zo schoon als op
de dag waarop zij werden geboren.’ (Our Search For Happiness
[1993], blz. 90.)
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De naam van Christus op ons nemen is geen eenmalige gebeur-
tenis. President Boyd K. Packer, waarnemend president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Sommigen vragen
zich af of zij te vroeg gedoopt zijn. Konden ze nú maar gedoopt
worden en met een schone lei beginnen. Maar dat is niet nodig!
Door de verordening van het avondmaal kun je de verbonden
hernieuwen die je bij je doop gesloten hebt. Als je aan alle voor-
waarden van bekering voldoet, hoe moeilijk dat ook is, kun je
vergeven worden en zul je niet meer door de gedachte aan je
overtredingen gekweld worden.’ (De Ster, juli 1997, blz. 9.)

Kijk eens hoe het evangelie verschilt van de ideeën van de wereld.
Het ziet ernaar uit dat veel mensen zich druk maken om erachter
te komen ‘wie zij zijn’. Koning Benjamin zei nadrukkelijk dat een
veel belangrijker vraag zou zijn ‘van wie je bent’. De naam van
Christus op ons nemen houdt in dat we door een verbond aan
Hem toebehoren. Als onze tijd op aarde erop zit, zullen we ofwel
‘met de naam van Christus worden geroepen’ (Mosiah 5:9) en
Hem toebehoren (zie vs. 15), of ‘met een andere naam worden
genoemd’ en niet aan Christus, maar aan Satan toebehoren.
(Vs. 10; zie Alma 5:38–39.) 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 5 en maak daarbij opgave A.

Leg uit wat er gebeurde

In Mosiah 5 wordt een aantal belangrijke stappen genoemd die
we allen moeten nemen om tot Christus te komen.

1. Teken in je schrift een schema zoals je hieronder ziet en vul in
de hokjes de antwoorden op de vragen in. (De hokjes zul je
wat groter moeten tekenen.)

2. Beschrijf in een hedendaags voorbeeld welke geestelijke
invloed het heeft op je dagelijks handelen als je een zoon of
dochter van Christus wordt.

Toen koning Benjamin een verslag had gemaakt van al degenen
die met Christus een verbond hadden gesloten, stelde hij zijn
zoon Mosiah aan (Mosiah II) als bestuurder van het koninkrijk. 

Mosiah 6–7
Het volk van Limhi 

in slavernij

What happened
next? (see

Mosiah 5:7–9).

What was the
“mighty change”
that came upon

the people
and why did
that change
come? (see

Mosiah 5:1–4).

What were
the people

willing to do
next? (see

Mosiah 5:5–6).

Welke ‘grote 
verandering’ 

kwam er over 
de mensen 
en waarom 

gebeurde dat? 
(Zie Mosiah 

5:1–4.)

Waartoe waren 
de mensen 
vervolgens 
bereid? (Zie 

Mosiah 5:5–6.)

Wat gebeurde 
er toen? (Zie 

Mosiah 5:7–9.)

Wat zou de nieuwe koning volgens jou het eerst doen? Je zult
misschien verbaasd staan over wat Mosiah deed. In Mosiah 7
wordt in het kort verteld wat er met de Nephieten gebeurde
die teruggingen naar het land Nephi en waarover we gelezen
hebben in Omni 1:27–30. Dat verhaal zul je uitgebreider lezen
in Mosiah 9–22.

De Schriften begrijpen

Mosiah 7:1–6 – Waar lag het land Nephi ten opzichte
van het land Zarahemla?
Enige tijd nadat koning Mosiah I (de vader van koning Benjamin)
in Zarahemla was aangekomen, wilde een groep mensen terug
naar het land Nephi. De eerste groep die ging, faalde wegens
twist. (Zie Omni 1:27–28.) Een tweede groep, onder leiding van
Zeniff, slaagde erin om in het land Lehi-Nephi een nederzetting
te vestigen. (Zie Omni 1:29–30; Mosiah 7:9, 21.) Ongeveer vijftig
jaar later stuurde koning Mosiah II een groep onder leiding van
Ammon erop uit om erachter te komen wat er met de groep van
Zeniff gebeurd was. (Zie Mosiah 7:1–6.) Zie ‘Mogelijke locaties
van het Boek van Mormon (ten opzichte van elkaar)’ (blz. 187).

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 6–7 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf je eigen verslag

Koning Benjamin liet een verslag maken van de mensen die een
verbond sloten om Jezus Christus te volgen. (Zie Mosiah 6:1.) In
deze tijd houden we in de kerk ook verslagen bij. Elk lid van de 

Het noordelijke land
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kerk heeft een overzicht van familiebetrekkingen en belangrijke
datums. Net als van het volk van koning Benjamin staat jouw
naam genoteerd als iemand die een verbond met Christus heeft
gesloten. Noteer een aantal belangrijke gebeurtenissen die in
jouw leven hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden.
Zet ook de datum bij de gebeurtenissen die al hebben plaats-
gevonden.

Schrijf een brief

Stel dat je leefde in de tijd van Limhi en dat je zieke familieleden
had die niet konden luisteren naar Limhi’s toespraak tot het volk.
Bestudeer Mosiah 7:17–33 en schrijf dan een brief aan je familie
waarin je de belangrijke beginselen die Limhi behandelde, uitvoerig
beschrijft. Zorg dat je het volgende uitlegt:

1. Waarom zij zich ‘vertroost’ moeten voelen (vs. 18)

2. Waarom de Lamanieten het volk terug lieten gaan naar het
land Lehi-Nephi

3. De echte reden voor de huidige problemen

4. Wat het volk moet doen om verlost te worden

In Mosiah 7 legt koning Limhi kort uit wat er met zijn volk
gebeurd is sinds de tijd dat zijn grootvader, Zeniff, die groep
Nephieten uit het land Zarahemla had teruggevoerd naar het
land Lehi-Nephi. In Mosiah 8 legt Ammon aan Limhi uit hoe
oude verslagen vertaald kunnen worden en wat het verschil
is tussen een profeet en een ziener. Waarom had Limhi die
informatie nodig? Waarom krijg je door dit hoofdstuk meer
waardering voor de huidige leiders van de kerk?

De Schriften begrijpen

Mosiah 8:16 – ‘Een ziener [is] een openbaarder
en ook een profeet’
Uit Ammons beschrijving in Mosiah 8:13–18 maken we op dat,
hoewel een profeet en een ziener allebei het woord van God
uitleggen, een ziener openbaring van God kan ontvangen die
niet elke profeet ter beschikking staat. (Zie vs. 13.) Hij kan niet
alleen met goddelijke helderheid de toekomst zien, maar ook
het verleden en verborgen zaken. (Zie vs. 17.) Een ziener ‘ziet’
door de macht van God wat niet met natuurlijke ogen te zien
is. (Zie Mosiah 6:35–36.) Elke keer als we tijdens een algemene
conferentie de leiders van de kerk onze steun toezeggen, erken-
nen we het Eerste Presidium van de kerk en het Quorum der
Twaalf apostelen als profeten, zieners, en openbaarders.

Mosiah 8
Wat is een ziener?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 8 en maak daarbij de volgende opgaven (A–B).

Stuur een boodschap en een kaart

Limhi vertelt aan Ammon dat er een groep naar het noorden was
gestuurd om Zarahemla te zoeken. Ze konden Zarahemla niet
vinden en ontdekten in plaats daarvan het land van de Jaredieten
(ook het noordelijke land of Verwoesting genoemd).

1. Teken in je schrift een kaart zoals die aan het begin van het
hoofdstuk Mosiah 6–7 beschreven staat en teken er een lijn in
voor de route die deze groep genomen zou kunnen hebben.
(Zie ook de kaart op blz. 187.)

2. Stel dat jij de leider van die groep was. Bestudeer Mosiah
8:7–11 en beschrijf wat jij daar aantrof.

Vertel wat het in deze tijd betekent

1. Bestudeer Mosiah 8:13–18 en beschrijf de gaven die koning
Mosiah had als ziener waardoor hij meer was dan een profeet.

2. Lees nog eens een aantal recente boodschappen die we van
onze hedendaagse profeten, zieners, en openbaarders hebben
gekregen (uit conferentietoespraken, tijdschriften van de kerk
of andere bronnen die je ter beschikking staan) en beschrijf
enkele waarheden en gevaren die zij ‘zien’ en die de meeste
mensen in de wereld niet zien.

Denk er bij het lezen van Mosiah 9–24 aan dat er twee en soms
drie verschillende groepen Nephieten waren die in verschillende
delen van het land woonden. (Zie bijgaande illustratie en het 

Mosiah 9–10
Het begin van het verslag van Zeniff
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Chronologisch overzicht van het Boek van Mormon op blad-
zijde 188.)

Denk eraan dat Mosiah door de heer gewaarschuwd was dat
hij de rechtschapen mensen die hem wilden volgen mee moest
nemen en ‘uit het land Nephi moest vluchten’ (Omni 1:12).
Samen met zijn volk ontdekte hij een andere groep die in een
land woonde dat zij Zarahemla noemden. Later werd hij koning
over de groep Nephieten en het volk van Zarahemla samen.
Mosiah I werd opgevolgd door zijn zoon, Benjamin, en zijn
kleinzoon, Mosiah II.

Enige tijd nadat Mosiah I in Zarahemla was aangekomen,
leidde Zeniff een groep Nephieten terug naar het land Nephi.
(Zie Omni 1:27–30; Mosiah 7:21.) Daar vestigde hij een kolo-
nie onder de Lamanieten en werd hij koning van die kolonie.
Mosiah 9–22 is ontleend aan het verslag van Zeniff. Het
verhaal beslaat ruim vijftig jaar en bevat ook verslagen van
Zeniffs opvolgers: zijn zoon Noach en zijn kleinzoon Limhi. Je
zult ook lezen over Abinadi en Alma de oude, twee belangrijke
profeten wier zending heel verschillend begon en eindigde.

De Schriften begrijpen

Mosiah 10:11–18 – Het gevaar van verkeerde
overleveringen
De Lamanieten brachten hun kinderen ‘een eeuwige haat’ voor
de Nephieten bij door de verkeerde overleveringen die zij van
hun vaders hadden meegekregen. (Zie Mosiah 10:13–17.) In
Mosiah 10:11–18 is een illustratie van de waarheid van de vol-
gende openbaring aan de profeet Joseph Smith: ‘En de boze 

De noordelijke zee De noordelijke zee

Sidon

De oostelijke zee

De westelijke zee

Het land 
Lehi-Nephi

Koningen: 200–121 v.C.

Het land Zarahemla

De kolonie van Zeniff

Mosiah I 
(Omni 1:19)

Benjamin 
(Omni 1:23)

Mosiah II 
(Mosiah 6:3)

Zeniff 
(Mosiah 7:9, 
21–22; 9:1) Noach 

(Mosiah 11:1)

Limhi 
(Mosiah 19:26)

komt, en neemt door ongehoorzaamheid en wegens de over-
levering hunner vaderen, licht en waarheid van de mensen-
kinderen weg’ (LV 93:39).

Ouderling Richard G. Scott, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd hoe we verlies van het licht van het
evangelie door verkeerde overleveringen kunnen vermijden:

‘Bestudeer de Schriften en de raad van de profeten zorgvuldig
om te begrijpen hoe de Heer wil dat u leeft. Evalueer vervol-
gens elk deel van uw leven en breng waar nodig veranderingen
aan. Vraag hulp aan iemand die u respecteert en die zelf in
staat is geweest om diepgewortelde overtuigingen of tradities
opzij te zetten die niet in overeenstemming waren met het
plan van de Heer. Vraag u bij twijfel af: “Is dit wat de Heer
wil dat ik doe?” (. . .)

‘Ik getuig dat u de hindernissen voor
geluk zult verwijderen en grotere
gemoedsrust zult krijgen wanneer u
uw trouw aan uw lidmaatschap in
de kerk van Jezus Christus en zijn
leringen het fundament van uw
leven maakt. Als familie- of volks-
tradities, gewoonten of sociale trends
in strijd zijn met de leringen van
God, zet ze dan opzij. Zijn tradities
en gewoonten in overeenstemming
met zijn leringen, dan zouden ze
gekoesterd en gevolgd moeten worden om uw cultuur en erfgoed
te behouden. Er is één erfgoed dat u nooit hoeft te veranderen.
Het is het erfgoed dat wij bezitten doordat wij een dochter of zoon
van onze Vader in de hemel zijn. Wilt u gelukkig zijn, schoei uw
leven dan op de leest van dát erfgoed. (De Ster, juli 1998, blz. 97.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 9–10 en maak daarbij opgave A of B.

Komt, hoort naar eens profeten stem

Het verhaal in Mosiah 9 geeft antwoord op een heel eigentijdse
vraag: Wat hebben we aan een levende profeet als we niet
luisteren naar wat hij zegt?

1. Lees Omni 1:12–13 nog eens door en leg uit wie de Nephieten
uit het land Nephi naar Zarahemla had geleid, en waarom.

2. Lees Mosiah 9:1–3 nog eens door en beschrijf wie die groepen
Nephieten terugbracht naar het land Nephi en waarom.

3. Bestudeer Mosiah 9:4–19 en vat samen wat er gebeurde met
de Nephieten die teruggingen naar het land Nephi.

4. Wat maak jij op uit hun ervaring met de Lamanieten over
de reden waarom de Heer hun aanvankelijk gezegd had dat
ze moesten vertrekken?

5. Beschrijf aan de hand van Mosiah 9:3 tot 10:17–19 welke
verandering deze mensen ondergingen en hoe verandering
hun redding was.

6. Het volk van Zeniff leerde die belangrijke les, maar ze hadden
oorlog kunnen vermijden en veel levens kunnen sparen als
zij hun profeet Mosiah I maar hadden gevolgd en in het land
Zarahemla waren gebleven. Denk na over de raad die de
levende profeet kort geleden aan de kerk gegeven heeft. 
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Noteer drie beginselen die hij ons heeft geleerd en beschrijf
welke problemen jij volgens jou zou kunnen vermijden als
je zijn raad opvolgt.

Pas de raad van de Heer toe op je
eigen leven

In Mosiah 10:11–18 wordt een aantal verkeerde overleveringen
(overtuigingen) van de Lamanieten genoemd die aan hun
kinderen geleerd werden zodat hun haat tegen de Nephieten
werd aangewakkerd.

1. Beschrijf van elk van de volgende gebeurtenissen de verkeerde
overtuiging of uitleg van de Lamanieten en leg dan uit wat er
eigenlijk gebeurde:

a. Het vertrek uit Jeruzalem

b. De overtocht over zee

c. De aankomst in het beloofde land (of het eerste erfland)

d. Nephi en alle getrouwe mensen vluchten voor Laman en
Lemuël de wildernis in

2. Lees de uitspraak van ouderling Scott hiervoor nog eens door.
Leg uit wat je moet doen om vast te stellen welke gebruiken
en tradities van jouw cultuur of volk niet in overeenstemming
zijn met het evangelie van Jezus Christus.

Waarom is het zo belangrijk dat mensen een rechtschapen leider
hebben? Denk na over wat er in Mosiah 1–5 gebeurde met het
volk van de rechtschapen koning Benjamin. Wat was er volgens
jou met het volk van Zeniff gebeurd toen de goddeloze koning
Noach over hen regeerde? Let er tijdens het lezen van Mosiah
11–12 weer op hoeveel invloed de houding en de daden van de
leiders hebben op het leven van hun volk. Let ook op het effect
van Abinadi’s moedig getuigenis op dat volk.

Mosiah 11–12
De goddeloze koning Noach 

en de profeet Abinadi

De Schriften begrijpen

Mosiah 11:2 – De ‘vele vrouwen en bijvrouwen’
van koning Noach
In die tijd had de Heer het hebben van meer dan één vrouw en
het nemen van bijvrouwen verboden.

Mosiah 12:31–32 – ‘Komt zaligheid door de wet
van Mozes?’
Abinadi vroeg de goddeloze priesters van koning Noach of
zaligheid ‘door de wet van Mozes’ kwam (Mosiah 12:31). Zij
antwoordden dat men kon worden verlost door de wet van
Mozes na te leven. Maar dat antwoord was slechts gedeeltelijk
waar. Abinadi gaf een vollediger antwoord in Mosiah 13:27–35.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 11–12 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

A Maak de lijst af

1. Zoek de volgende woorden op in Mosiah 11:1–15 en schrijf
dan voor elk woord een zin waarin je uitlegt hoe het konink-
rijk veranderde toen Noach de macht kreeg:

2. Noteer een aantal verschillen tussen koning Noach en koning
Benjamin, over wie je in Mosiah 1–2 hebt gelezen. Wie zou jij
liever als leider hebben? Waarom?

Vergelijk de profetieën

De Heer riep Abinadi om tegen koning Noach en zijn volk te
zeggen dat ze zich moesten bekeren en dat er anders straffen
zouden volgen.

1. Zoek in Mosiah 11:20–25 de zinnen ‘tenzij zij zich bekeren’
en ‘tenzij dit volk zich bekeert’. Noteer vier straffen die
volgens Abinadi over het volk zouden komen als het zich
niet bekeerde.

2. Wat deden koning Noach en zijn volk toen ze Abinadi’s
boodschap hoorden? (Zie Mosiah 11:26–29.)

3. In Mosiah 12 lezen we dat de Heer Abinadi na twee jaar
opnieuw naar het volk stuurde om te profeteren. Zoek in
Mosiah 12:1–7 de woorden zal en zullen en noteer wat er
volgens Abinadi met die mensen zou gebeuren.

4. Waarom verschilt Abinadi’s tweede profetie door de woorden
zal en zullen van zijn eerste waarschuwing in Mosiah 11:20–25?

5. Lees Mosiah 12:8 en leg uit wat de Heer toen tegen Abinadi
zei dat er deze keer met het volk zou gebeuren ‘tenzij zij zich
bekeren’.

a. Geboden

b. Vrouwen

c. Zonde

d. Een vijfde

e. Priesters

f. Afgodisch

g. Gebouwen

h. Toren

i. Brasserij

j. Wijn
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Bedenk een eigentijdse toepassing

In Mosiah 12:9–37 heb je gelezen dat Abinadi gevangen
werd genomen en dat hij voor koning Noach en zijn priesters
terechtstond.

1. Lees de verzen 9–16 nog eens door en leg uit wat volgens
jou de werkelijke reden was waarom het volk boos was op
Abinadi. In welk opzicht kan dat van toepassing zijn op onze
tijd waarin sommige mensen moeite hebben om de raad van
de profeet te aanvaarden?

2. Waardoor begrepen de priesters volgens Abinadi in Mosiah
12:27 de Schriften niet? Lees ook 1 Korintiërs 2:11–14 en leg uit
wat je volgens die twee teksten moet doen om zoveel mogelijk
profijt van je schriftstudie te hebben.

Als de Heer ons een opdracht geeft, geeft Hij ons ook de kracht
om die te volbrengen. (Zie 1 Nephi 3:7.) Abinadi kreeg de
opdracht om koning Noach en zijn volk tot bekering te roepen.
In Mosiah 13–14 zul je lezen op welke wonderbaarlijke manier
Abinadi hulp kreeg van de Heer om die opdracht te vervullen.
Stel je tijdens het lezen van zijn moedig getuigenis voor dat
Abinadi die dingen zegt tegen machtige politieke leiders in onze
tijd. Hoe zouden zij hem behandelen?

In Mosiah 14 lezen we dat Abinadi citeert uit Jesaja 53, waarin
beschreven wordt welke prijs Christus voor onze zonden zou
betalen en hoe ondankbaar de mensen voor dat geschenk zouden
zijn. Waarom zou Abinadi dat hoofdstuk gekozen hebben om het
voor die goddeloze priesters te citeren?

De Schriften begrijpen

Mosiah 13:10 – ‘Een zinnebeeld en een afschaduwing
van toekomstige dingen’
Zinnebeelden en afschaduwingen zijn symbolen en geheugen-
steuntjes die over belangrijke waarheden gaan en ervan getuigen.
Abinadi waarschuwde koning Noach en zijn priesters dat wat ze
ook tegen hem zouden ondernemen, een ‘zinnebeeld’ of symbool
zou zijn van wat er met hen en met anderen zou gebeuren. Later,
in Mosiah 19 en Alma 25 zul je lezen over de vervulling van die
profetie.

Mosiah 13–14
Abinadi daagt

de goddeloze priesters uit

Mosiah 13:27–28 – ‘Zaligheid [komt] niet door
de wet alleen’
In Mosiah 13:27–28 corrigeerde Abinadi een verkeerde opvatting
die de priesters van koning Noach verkondigden. (Zie Mosiah
12:31–32.) Hij vertelde dat alleen gehoorzaamheid aan de wet
van Mozes hun geen zaligheid kon verschaffen. Voor hen alle-
maal was het nodig dat de Heiland verzoening bracht voor hun
zonden (de prijs betaalde), en anders ‘moesten [zij] onvermijdelijk
omkomen, ondanks de wet van Mozes’.

Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, heeft diezelfde les op onze tijd toegepast:

‘Laten we een hedendaags geval bekijken. Stel dat we de Schriften,
het evangelie, het priesterschap, de kerk, de verordeningen, de
organisatie en zelfs de sleutels van het koninkrijk hebben – alles
wat we nu hebben, iedere jota en tittel – en geen verzoening van
Christus. Wat dan? Kunnen wij dan zalig worden? Zullen we
door al onze goede werken gered worden? Zullen we beloond
worden voor onze rechtschapenheid?

‘Zeker niet. We worden niet verlost door alleen onze werken,
ongeacht hoe goed die zijn; we worden verlost omdat God zijn
Zoon heeft gezonden om zijn bloed te vergieten in Getsemane en
op Golgota, opdat iedereen door Hem kan worden vrijgekocht.
Wij worden verlost door het bloed van Christus (Handelingen
20:28; 1 Korintiërs 6:20).

‘Om met Abinadi te spreken: “Zaligheid komt niet door de
kerk alleen; en zonder de verzoening, die door Gods genade als
geschenk wordt gegeven, moeten alle mensen onvermijdelijk
omkomen, ondanks de kerk en alles wat daarbij hoort.”’ (Doctrines
of the Restoration: Sermons and Writings of Bruce R. McConkie,
onder redactie van Mark L. McConkie [1989], blz. 76.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 13–14 en maak daarbij opgave A en C,
en B of D.

Schrijf een brief

Stel dat je een dienstknecht of dienstmaagd was aan het hof van
koning Noach en erbij was toen Abinadi binnengebracht werd
om terecht te staan. Schrijf aan de hand van wat je geleerd hebt in
Mosiah 12:17–14:12 in je aantekenschrift een brief aan een vriend
of vriendin waarin je beschrijft wat er gebeurde. Zorg dat je een
samenvatting geeft van wat Abinadi zei en van wat hij profe-
teerde. Beschrijf ook hoe de koning en zijn priesters reageerden 
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e. Jezus Christus is een rechtschapen dienstknecht die, door
zijn verzoening, veel mensen zal redden.

Heb je ooit de gelegenheid gehad om met iemand van een andere
christelijke kerk te praten over hoe God eruitziet? De meeste
andere christelijke kerken onderwijzen in de leer van de Drie-
eenheid, wat inhoudt dat God de Vader, Jezus Christus en de
Heilige Geest drie verschillende manifestaties of verschijningen
zijn van hetzelfde Wezen. Toen Joseph Smith in het heilige bos
de Vader en de Zoon zag, kwam hij erachter dat de Godheid
bestaat uit drie afzonderlijke Personen. (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith – 1:15–20; LV 130:22–23.)

In Mosiah 15 maakte Abinadi duidelijk dat Jezus ‘de Vader
en de Zoon’ is en dat ‘Zij één God [zijn], ja, de eeuwige Vader
van hemel en aarde’ (vss. 2, 4). Op het eerste gezicht kan dat
verwarrend lijken, maar als je het goed begrijpt, ontdek je
een belangrijke waarheid over de Godheid, vooral over Jezus
Christus, welke we soms over het hoofd zien. Zorg dat jij bij
het bestuderen van Abinadi’s getuigenis die waarheid niet
over het hoofd ziet.

Mosiah 15–16 vormen het slot van
de leringen van Abinadi aan
koning Noach en zijn godde-
loze priesters. Let erop wie
volgens zijn uitleg gered zal
worden door de verzoening
van Jezus Christus en
wie niet. Als je deze
hoofdstukken uit
hebt, zul je beter
kunnen uitleggen
wat we kunnen
verwachten wan-
neer de hele mensheid
zal worden opgewekt. Abinadi

De Schriften begrijpen

Mosiah 15:1–7 – In welk opzicht is Christus zowel
de Vader als de Zoon?
In 1916 hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen een nauwkeurige uitspraak gedaan over de Vader en
de Zoon. (Zie ‘De Vader en de Zoon: een leerstellige uiteenzetting
door het Eerste Presidium en de Twaalf Apostelen van de kerk’
in De artikelen des geloofs door James Talmage, blz. 458–466.) 

Mosiah 15–16
Abinadi vertelt over Jezus Christus 
en legt uit wie gered zullen worden

en wat er verder nog voor ongewoons gebeurde. Besluit met
jouw indruk van de profeet Abinadi. Je zou dit kunnen gebruiken
als een schema voor een toespraak in de avondmaalsdienst.

De tien geboden in onze tijd

In Mosiah 12:34–13:24 somde Abinadi voor koning Noach en
zijn priesters de tien geboden op.

1. Zoek en markeer alle tien geboden in je Schriften. (Vergelijk
Exodus 20:3–17 voor aanvullende hulp.)

2. Kies drie geboden en schrijf voor elk een alinea waarin je
vertelt hoe jouw buurt of gemeenschap zou veranderen als
iedereen in dat gebod geloofde en ernaar leefde.

Analyseer Abinadi’s antwoord

Abinadi vroeg aan de goddeloze priesters of iemand zalig kon
worden door de wet van Mozes na te leven. (Zie Mosiah 12:31–32.)
Zij antwoordden dat iemand zalig kon worden door die wet
na te leven. Abinadi legde toen uit waarom dat antwoord niet
helemaal waar was. (Zie Mosiah 12:33–13:26.) Hij was het ermee
eens dat het noodzakelijk maar niet genoeg was om Gods geboden
na te leven, inclusief de tien geboden die Mozes ontvangen had.
Daarna leerde hij hen een heel belangrijke les. Bestudeer Mosiah
13:27–35 en beantwoord de volgende vragen:

1. Wat zou er volgens Abinadi in de toekomst met de wet van
Mozes gebeuren?

2. Wat was het doel van de wet van Mozes? (Zie vss. 29–30.)

3. Wat probeerde de Heer hen bij te brengen door de
verordeningen en offeranden van de wet van Mozes?
(Zie vss. 31–35.)

4. Waarom was de wet alleen niet genoeg om iemand te redden?
(Zie ook Romeinen 3:20, 23; 2 Nephi 2:5–7.)

5. In welk opzicht is Abinadi’s uitleg van de plaats van de wet
van Mozes ook van toepassing op de wetten en verordeningen
van het evangelie in onze tijd?

Zoek het vers bij de zin

Ter ondersteuning van zijn lering over de noodzaak van een
Heiland citeerde Abinadi een aantal profetieën van Jesaja over
Jezus Christus.

1. Lees Mosiah 14 en schrijf dan de volgende zinnen in je aan-
tekenschrift. Noteer achter elke zin het nummer van het vers
waarin die waarheid staat.

a. Hij stierf samen met de
goddelozen, hoewel
Hij niets verkeerds had
gedaan.

b. Hij heeft voor onze zonden
geleden en zijn straf gaf
ons vrede.

c. De meeste mensen ver-
wierpen Hem, wat Hem
veel verdriet deed.

d. Hij deed geen pogingen
om zich te verdedigen of
zijn eigen leven te redden.
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Hieronder volgen enkele voorbeelden van hun uitleg over Jezus
Christus als de Vader:

1. Hij is Schepper van alle dingen en wordt daarom in veel
schriftuurlijke teksten ‘de eeuwige Vader van hemel en aarde’
genoemd. (Zie Mosiah 15:4; 16:15; Alma 1:38–39; Ether 4:7.)

2. Hij is de Vader van iedereen die zijn zoenoffer aanvaardt
en met Hem een verbond sluit om zijn eeuwig evangelie te
gehoorzamen. (Zie Mosiah 5:7; 15:10–13; Ether 3:14; LV 25:1.)

3. Hij is de Vader ‘doordat Hij met goddelijk gezag is bekleed’.
Dat betekent dat de Heiland de gevolmachtigde vertegen-
woordiger van zijn Vader is, dat alles wat Hij als uitvoerder
van de wil van de Vader doet, blijvend en bindend is omdat
Hij gekozen is als vertegenwoordiger van de Vader.

Mosiah 15:21 – Wat is de eerste opstanding?
De ‘eerste opstanding’ waarop Abinadi doelde, is begonnen met
de opstanding van Jezus Christus. Op dat moment zijn velen
die vóór Hem gestorven waren en een celestiale heerlijkheid
verdienden, uit het graf opgestaan. Als de Heiland weer komt,
zal Hij voorgaan in wat de morgen van de eerste opstanding
wordt genoemd, als anderen die gestorven zijn en een celestiale
heerlijkheid verdienen, zullen opstaan. (Zie LV 88:96–98.)
De eerste opstanding zal doorgaan tot aan het einde van het
duizendjarig rijk. (Zie McConkie, Mormon Doctrine, blz. 640.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 15–16 en maak daarbij twee opgaven van A–D
en één opgave van E–F.

Vat de leer samen

Bestudeer Abinadi’s woorden in Mosiah 15:1–7 en leg uit waarom
Jezus ‘de Vader en de Zoon’ is.

Wat is de vraag?

Hieronder staan zinsdelen uit Mosiah 15:8–9. In die verzen wordt
uitgelegd hoe Jezus Christus bevrijdt van zonde en dood. Denk
over elk zinsdeel na en bedenk een vraag die aan de hand van
het zinsdeel beantwoord kan worden.

Zoek de groepen

Abinadi gaf voorbeelden van degenen voor wie Jezus Christus
een Vader is.

‘Verbreekt (. . .) de banden
des doods’

‘Tussen hen en de
gerechtigheid staande’

‘Vol barmhartigheid’

‘Hun ongerechtigheid (. . .)
op Zich genomen
hebbende’

‘Aan de eisen der
gerechtigheid voldaan’

Het antwoord Wat is de vraag?

1. Bestudeer Mosiah 15:11–13 en noteer twee groepen mensen
die het ‘nageslacht’ (kinderen) van Christus genoemd zullen
worden. 

2. Lees de verzen 14–17 en beschrijf nog een groep die het
‘nageslacht’ van Christus genoemd zou kunnen worden omdat
zij dezelfde dingen doen als degenen in de tweede groep die
je genoteerd hebt.

Wie zullen in de eerste opstanding
voortkomen?

In Mosiah 15:19–26 beschreef Abinadi drie groepen mensen die
in de eerste opstanding zullen voortkomen en het eeuwige leven
zullen beërven.

1. Lees die verzen en let op de sleutelwoorden geloofd, onkunde en
kinderen. Maak een zin waarmee je alle drie groepen beschrijft.

2. Een van de zegeningen van het feit dat we levende profeten
hebben, is dat zij de leer kunnen toelichten. Het kan erop
lijken dat Abinadi aangaf dat iedereen die gestorven is zonder
over het evangelie te hebben gehoord, automatisch het
eeuwige leven zal ontvangen, maar dat is niet zo. Lees Leer en
Verbonden 137:7–9 en leg uit hoe die verzen verduidelijken
wordt wie van alle mensen die ‘sterven zonder kennis
van dit evangelie’ het celestiale koninkrijk zullen beërven.

3. Lees Mosiah 15:26–27 en beschrijf degenen die niet in de eerste
opstanding voort zullen komen.

Beantwoord een brief

Stel dat je de volgende brief ontving van een vriend of vriendin
die je afgelopen zomer hebt ontmoet. Gebruik de waarheden die
Abinadi in Mosiah 16 behandelde en schrijf in je aantekenschrift
een antwoord op de vragen van je vriend of vriendin.

Beste vriend (of vriendin)
Ik heb nagedacht over ons gesprek van afgelopen zomer. 
Ik voelde me anders toen jij me vertelde over wat jij 
gelooft. Toen ik nadacht over wat jij over Jezus Christus 
zei, vroeg ik me één ding af. Jij zei dat je geloofde dat 
Jezus jouw Verlosser was. Ik begrijp niet waarom we 
verlost moeten worden of waarvan we verlost moeten 
worden. Als God ons geschapen heeft, kunnen we niet zo 
slecht zijn. Ik was ook onder de indruk van de vrede die 
jouw geloof je lijkt te geven. Jij lijkt gelukkiger dan ik. Hoe 
komt dat? Wat gebeurt er als ik niet hetzelfde geloof als 
jij en niet doe wat jij in je kerk leert? Ik hoop dat je tijd 
hebt om me te antwoorden, want ik wil echt graag weten 
wat je gelooft.

Je vriend (of vriendin)
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Maak de zin af

In Mosiah 16:6–9 getuigde Abinadi hoe de dood voor de hele
mensheid door de macht van Jezus Christus overwonnen zal
worden. Maak de volgende zinnen af waarbij je gebruik maakt
van wat je uit die verzen te weten komt:

1. Als Christus niet gekomen was, . . .

2. Als Christus de dood niet overwonnen had, . . .

3. Door zijn opstanding . . .

4. Omdat Christus het leven en het licht van de wereld is, . . .

5. De waarheden die Abinadi behandelde, zijn belangrijk in
mijn leven omdat . . .

In Mosiah 12–16 werden koning Noach en zijn goddeloze
priesters door Abinadi berispt en riep hij hen tot
bekering. Zoals je kunt verwachten, legde de koning
de boodschap naast zich neer en gaf bevel
om Abinadi te doden. Maar een van de priesters
van koning Noach geloofde in de boodschap
van Abinadi en bekeerde zich. Hij
probeerde zelfs Abinadi te redden. Die
man vervult een belangrijke rol in de rest
van het boek Mosiah. Hoeveel moed is er
volgens jou nodig om tegen de koning en zijn 
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Mosiah 17–18
Alma gelooft wat Abinadi zegt

priesters op te staan en een man te verdedigen op wie ze boos
zijn en die ze willen doden?

De Schriften begrijpen

Mosiah 18:13 – Hoe kreeg Alma het gezag om te dopen?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘We kunnen
concluderen dat Alma het priesterschap al had voordat hij zich,
samen met anderen, aan koning Noach stoorde. Het maakt niet
uit of dat wel of niet zo is, want in het Boek van Mormon staat
duidelijk dat hij het gezag had. [Zie Mosiah 18:13, 18].’ (Answers
to Gospel Questions, deel 3, blz. 203.)

Mosiah 18:14–15 – Kan iemand zichzelf dopen?
Toen Alma Helam in de wateren van Mormon doopte, dompelde
hij zich samen met Helam onder. Bij de volgende doop dompelde
Alma alleen die persoon onder. President Joseph Fielding Smith
heeft uitgelegd: ‘Toen Alma zelf samen met Helam onder water
ging, doopte Alma zichzelf niet. Het was slechts een teken voor
de Heer van zijn nederigheid en volledige bekering.’ (Answers to
Gospel Questions, deel 3, blz. 203.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 17–18 en maak daarbij opgave A of B en een
van de andere opgaven (C – E).

Wat had Abinadi gedaan dat hij
‘des doods schuldig’ was?

Toen Noach beluisterd had wat Abinadi te zeggen had, kostte
het hem en zijn priesters drie dagen om een aanklacht tegen
Abinadi te vinden en hem ‘des doods schuldig’ te verklaren.
(Zie Mosiah 17:6–8.)

1. Lees Mosiah 17:6–8 en de uitleg die Limhi daarvóór, in
Mosiah 7:26–28, gegeven had. Waarvan beschuldigden
zij Abinadi?

2. Waarom zouden Noach en zijn priesters zo boos geweest zijn
vanwege die ‘misdaad’?

Schrijf een ooggetuigenverslag

In Mosiah 17:9–20 staat het laatste getuigenis en de laatste
profetie van Abinadi opgetekend. Bestudeer die verzen en schrijf 
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dan een verslag van die gebeurtenis alsof je erbij geweest bent
als verslaggever van een krant. Zorg dat je uitlegt wat Abinadi in
die profetie toevoegde aan wat hij al in Mosiah 12:3 over koning
Noach geprofeteerd had.

Geef een eigentijds voorbeeld

Voordat hij de mensen vroeg zich te laten dopen, legde Alma hun
een aantal beloften uit die bij dat verbond gedaan worden.

1. Maak in je aantekenschrift een overzicht zoals je hieronder ziet.
Gebruik bij het bestuderen van Mosiah 18:8–10 de woorden
tussen haakjes om vast te stellen welke vereisten Alma noemde,
welke beloften we doen en welke beloften de Heer doet. Vul
het overzicht in met de informatie die je vindt. Je kunt die
beloften in je Schriften markeren en nummeren.

2. Kies drie beloften die we bij
onze doop doen en geef een
eigentijds voorbeeld van wat
die in de kerk van deze tijd
betekenen.

Vergelijk je gevoelens

In Mosiah 18:11–16 wordt beschreven wat er gebeurde en hoe de
mensen zich voelden toen Alma hen doopte in de wateren van
Mormon. Schrijf in je aantekenschrift een alinea over jouw gevoe-
lens bij je doop. Hoe heb jij de beloften van de Heer in jouw leven
in vervulling zien gaan? Wat begrijp je nu meer van je doop dan
voorheen?

1. (verlangend) 1. (lasten) 1. (verlost)

2. (treuren) 2. (eerste)

3. (vertroosten) 3. (eeuwige)

4. (staan) 4. (Geest)

5. (dienen)

6. (onderhouden)

Een eerste 
vereiste Wat ik beloof Wat de Heer

belooft

Geef een beschrijving van een
leider van de kerk

Toen Alma het volk gedoopt had, moest hij in de wildernis de
kerk organiseren om voor hen te zorgen. Mosiah 18:18–26 gaat
over de priesters, of de leiders van de kerk, die hij riep.

1. Bestudeer die verzen en geef dan een beschrijving van de
eisen waaraan die leiders moesten voldoen. (Bijvoorbeeld:
‘Een leider van de kerk is. . . en bereid om. . .’) In welk opzicht
komen die vereisten overeen met die voor de roeping van
een bisschop of een gemeentepresident in deze tijd?

2. Lees Mosiah 18:21–30 en geef een beschrijving van wat er van
de nieuwe leden verwacht werd.

3. Waarom waren die mensen volgens jou zo gelukkig?

Heb je wel eens iemand gezien die gemarteld werd en tegen de
beul in opstand kwam? In Mosiah 19 zul je lezen hoe Gideon
in opstand kwam tegen de slechte koning Noach. Je zult ook
lezen hoe koning Noach uit de handen van Gideon gered werd,
maar niet ontkwam aan Abinadi’s profetie. Let er bij het lezen
van dit hoofdstuk ook op hoe Abinadi’s profetie over het volk
in vervulling ging.

Koning Noach Koning Limhi

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 19 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Teken een voorval uit het verhaal

Kies, als je Mosiah gelezen hebt, een voorval uit dat verhaal en
maak er een eenvoudige tekening van in je aantekenschrift. Teken

Mosiah 19
Het einde van de 

goddeloze koning Noach
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alle belangrijke bijzonderheden van het gedeelte van het verhaal
dat je gekozen hebt. Geef naast je tekening uitleg van wat je
getekend hebt en noteer de verzen waarover je getekend hebt.

Zoek de vervulling bij de profetie

1. Lees in Mosiah 12:2–3 Abinadi’s profetieën over koning Noach
en zijn volk nog eens door. Bestudeer dan Mosiah 19 en zoek
en noteer de verzen waaruit blijkt dat die twee profetieën in
vervulling zijn gegaan. Misschien wil je naast de verzen over
de vervulling van de profetieën de verwijzing naar de profe-
tieën zelf schrijven.

2. Leg in je aantekenschrift uit hoe elke profetie in vervulling
is gegaan.

Neem iemand een interview af

Het lot van koning Noach wordt beschreven in Mosiah 19:18–24.
Stel dat je verslaggever was, met Gideons mannen meetrok en
een van de mannen die met koning Noach meegingen, een inter-
view afnam. Schrijf op hoe hij volgens jou de volgende vragen
zou beantwoorden:

• Waarom ging u met de koning mee in plaats van met
uw gezin?

• Waarom is de koning nu niet bij u?

• Wat is er met hem gebeurd?

• Wat is er met de priesters gebeurd?

• Waarom komt u terug?

• Wat zou u anders doen als u het over moest doen?

De meeste priesters van koning Noach waren goddeloze
mannen. In Mosiah 20 zul je lezen hoe zij bleven volharden
in hun goddeloosheid, zelfs toen koning Noach gedood was
en zij de wildernis invluchtten. Let er bij het lezen van dit
hoofdstuk op hoeveel macht het volk van Limhi had toen het
vocht voor een rechtvaardige zaak.

Mosiah 20
Het volk van Limhi gaat de strijd 

aan om hun gezinnen te verdedigen
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 20 en maak daarbij opgave A of B.

Wat kom je over Gideon te weten?

Je hebt al over een
aantal gebeurtenissen
gelezen waarbij
Gideon betrokken
was. Bijvoorbeeld: hij
kwam in opstand
tegen koning Noach
en stuurde mannen
om uit te zoeken wat
er gebeurd was met
de koning en degenen
die hun gezin verlaten
hadden en met hem

mee gevlucht waren. (Zie Mosiah 19.) Bestudeer Mosiah 20 en
beantwoord de volgende vragen:

1. Welke functie had Gideon in de regering van koning Limhi?

2. Wat deed Gideon om de Lamanieten ervan te weerhouden
weer tot de aanval over te gaan? (Zie Mosiah 20:14–24.)

3. Wat was volgens Gideon de oorzaak van de nood waarin het
volk van Limhi verkeerde?

4. Wat zegt dat over het soort man dat Gideon was?

Schrijf een toets

Schrijf aan de hand van Mosiah 20 vijf vragen op over belangrijke
gebeurtenissen of beginselen in dat hoofdstuk. Zorg dat je bij elke
vraag ook het antwoord schrijft en het vers waarin dat antwoord
te vinden is.

Stel dat jij in slavernij was bij een vijand die je als lastdier
gebruikte en je zware lasten liet dragen. Wat zou jij doen om je
vrijheid terug te krijgen? Waar zou je hulp zoeken? Let bij
het lezen van Mosiah 21–22 op wat het volk van Limhi in die
situatie deed. Let er ook op hoe de profetieën van Abinadi
verder in vervulling gingen.

Mosiah 21–22
Slavernij en verlossing



De Schriften begrijpen

Mosiah 21:22–24 – Twee verhalen komen weer bij elkaar
Het is goed om eraan te denken dat Mosiah 1–8 een door
Mormon verkort verslag is van de kroniek van Mosiah over
de Nephieten in Zarahemla tot aan de regering van Mosiah II.
(Zie ‘Chronologisch overzicht van het Boek van Mormon’,
blz. 188.) Mosiah 9–22 is ontleend aan het verslag van Zeniff en
gaat over de Nephieten die in de tijd van Mosiah I Zarahemla
verlieten en Zeniff terug naar het land Lehi-Nephi volgden.

In Mosiah 7–9 hebben we gelezen dat Mosiah II onder leiding
van Ammon een expeditie uitstuurde om uit te zoeken wat er
gebeurd was met de kolonie van Zeniff, die vijftig jaar eerder
Zarahemla had verlaten. Ammon kwam erachter dat Zeniffs
kleinzoon, koning Limhi, en zijn volk in slavernij waren bij de
Lamanieten. In Mosiah 21 lezen we over de aankomst van
Ammon en zijn mannen zoals Limhi dat waarnam.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 21–22 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Hoe is die profetie in vervulling
gegaan?

Hoewel Abinadi al lang voor die tijd gedood was, bleven zijn
profetieën in vervulling gaan.

De noordelijke zee De noordelijke zee

Sidon

De oostelijke zee

De westelijke zee

Het land 
Lehi-Nephi

Koningen: 200–121 v.C.

Het land Zarahemla

De kolonie van Zeniff

Mosiah I 
(Omni 1:19)

Benjamin 
(Omni 1:23)

Mosiah II 
(Mosiah 6:3)

Zeniff 
(Mosiah 7:9, 
21–22; 9:1) Noach 

(Mosiah 11:1)

Limhi 
(Mosiah 19:26)

1. Vergelijk Mosiah 12:1–8 met 21:1–3. Beschrijf wat er met
Limhi’s volk gebeurde, waarover Abinadi geprofeteerd had.

2. Vergelijk Mosiah 11:23–25 met 21:13–15. Beschrijf wat er nog
meer met het volk van Limhi gebeurde, waarover Abinadi
geprofeteerd had.

Ga op zoek naar de echte reden

Zoals de profeet Abinadi geprofeteerd had, raakte het volk van
Limhi in slavernij bij de Lamanieten. Teken in je aantekenschrift
een tabel zoals hieronder wordt aangegeven:

1. Bestudeer de verzen uit de eerste kolom en geef in diezelfde
kolom een korte beschrijving van elke poging van het volk van
Limhi om de Lamanitische slavernij te ontvluchten. Beschrijf
daarna in de tweede kolom wat elke poging tot gevolg had.

2. Lees nog eens door waarover Abinadi in Mosiah 11:23
profeteerde en gebruik dat vers om uit te leggen wat de echte
reden was dat de eerste vier vluchtpogingen niet lukten.

3. Waarom zouden Ammon en zijn mannen pas uit Zarahemla
komen toen het volk van Limhi zich ‘vernederde’ en ‘krachtig
tot God [riep]’? (Mosiah 21:14.)

4. Wie zou Gideon geïnspireerd hebben tot het bedenken van een
succesvol vluchtplan?

5. Denk eens na over de ‘slavernij’ waarin iemand terechtkomt
als hij toegeeft aan de verleidingen van Satan. Wat herken je in
de lotgevallen van het volk van Limhi dat van toepassing is op
onze eigen pogingen om te ontsnappen aan de slavernij van
zonde?

Mosiah 21:6–9

Mosiah 21:10–11

Mosiah 21:12

Mosiah 21:25–26
(Mosiah 8:7–8)

Mosiah 21:13–15; 22:1–16

Vluchtpogingen Resultaat

83



plaatsen op de juiste plaats in het overzicht: Zeniff, Mosiah I,
koning Noach, Abinadi, koning Benjamin, koning Mosiah, koning
Limhi, Alma de oude, het land Zarahemla, het land Lehi-Nephi.

Leg uit wat er onverwacht gebeurde

In Mosiah 23:16–24:4 vonden er gebeurtenissen plaats die
ongewoon kunnen lijken. Bestudeer alle vragen hieronder en
leg uit waarom elke gebeurtenis volgens jou op die manier
plaatsvond:

1. Waarom zou de Heer toestaan dat Alma en zijn volk bij de
Lamanieten in slavernij kwamen toen ze zich bekeerd hadden
en rechtschapen leefden? (Zorg dat je in je antwoord aangeeft
wat je uit Mosiah 11:23; 12:1–2 geleerd hebt.)

2. Waarom denk jij dat het leger van de Lamanieten (die jacht
hadden gemaakt op het volk van Limhi) Alma en zijn volk
genadig was?

3. Waarom denk jij dat de dochters van de Lamanieten smeekten
of de Lamanieten de goddeloze priesters die hen ontvoerd
hadden, genadig wilden zijn?

4. Waarom denk jij dat Amulon en de andere goddeloze priesters
gezaghebbende functies kregen bij de Lamanieten?

Vergelijk de karakters

Zowel Amulon als Alma waren priester geweest aan het hof
van koning Noach, maar ze waren sindsdien wel ieder een heel
andere kant op gegaan.

1. Bestudeer Mosiah 23:6–20 en 24:8–12 en schrijf een alinea
waarin je de persoonlijkheid van Alma vergelijkt met die van
Amulon.

2. Wat zeggen die verschillen jou over de invloed die een
getuigenis van het evangelie op mensen kan hebben? Waarom
denk je dat de goddelozen zo boos worden op hen die
proberen goed te leven?

Lamanieten

Nephieten
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Teken een kaart

Bestudeer Mosiah 21:23–27 en Mosiah 8:7–9 en teken een kaart
waarop je de mogelijke route aangeeft van de 43 mannen van
Limhi die op expeditie gingen. Laat zien naar welk land ze op
zoek waren en welk land ze in plaats daarvan vonden. Gebruik,
als je hulp nodig hebt, de illustratie van de landen in het Boek
van Mormon in dit lesboek (blz. 187).

Op het moment dat het volk van Limhi veilig in Zarahemla
terug is, verplaatsen we ons in Mosiah 23–24 van het volk van
Limhi naar wat er met Alma en de gelovigen die hem volgden,
gebeurde. In Mosiah 18 lezen we over hun ontsnapping aan
de legers van koning Noach. Wanneer je die hoofdstukken leest,
zul je ook merken wat er met Alma’s vroegere metgezellen
gebeurde – de goddeloze priesters van koning Noach. Zij bleven
volharden in hun goddeloze praktijken. Let er tijdens het lezen
op hoe de profetieën van Abinadi in vervulling bleven gaan.

De Schriften begrijpen

Mosiah 23:21–24 – Alma’s volk in slavernij
Abinadi’s profetie over koning Noach en zijn volk bestond uit
twee delen. Toen Abinadi hen de eerste keer waarschuwde, zei
hij dat ze, als ze zich niet bekeerden, narigheid zouden onder-
vinden en in slavernij zouden komen. (Zie Mosiah 11.) Toen hij
hen twee jaar later voor de tweede keer waarschuwde, hadden
ze zich nog niet bekeerd. Die tweede keer zei hij dat ze zeker
in slavernij zouden komen en narigheid zouden ondervinden,
en, als ze zich niet bekeerden, vernietigd zouden worden. (Zie
Mosiah 12.) Hoewel Alma en zijn volk zich na Abinadi’s tweede
waarschuwing wel bekeerden, gebeurde dat niet snel genoeg om
te ontsnappen aan de geprofeteerde slavernij en narigheid.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 23–24 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

Zicht houden op de mensen
en de plaatsen

Bijgaand overzicht is ontleend aan een onderdeel van het
‘Chronologisch overzicht van het Boek van Mormon’ (blz. 188).
Teken het in je schrift na of trek het over en zet aan de hand
van wat je in Mosiah 1–24 gelezen hebt, de volgende namen en 

Mosiah 23–24
Slavernij en verlossing 
van het volk van Alma
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Vergelijk de ontsnappingen

Er is een aantal interessante verschillen tussen de manier waarop
Alma en zijn volk aan de Lamanieten ontsnapten en de manier
waarop Limhi en zijn volk verlost werden. Beantwoord de volgen-
de vragen aan de hand van je studie van Mosiah 21–24:

1. Welke verschillen heb je gevonden over het moment waarop elke
groep besloot zich met een gebed om bevrijding tot de Heer
te wenden? (Vergelijk Mosiah 21:11–15 met 23:25–29; 24:9–12.)

2. Welke verschillen heb je gezien in de manier waarop de
Heer elke groep hielp hun lasten te dragen? (Vergelijk
Mosiah 21:15–17 met 24:13–15.)

3. Welke verschillen heb je gezien in de manier waarop de
Heer betrokken was bij wat er met de Lamanitische wachters
gebeurde, waardoor elke groep kon ontsnappen? (Vergelijk
Mosiah 22:3–11 met 24:16–19.)

4. Welke verschillen heb je gezien in de manier waarop de Heer
betrokken was bij wat er gebeurde met de legers die erop uit
gestuurd werden om elke groep weer gevangen te nemen?
(Vergelijk Mosiah 22:13–16 en 24:20–25.)

5. In welk opzicht komen de hedendaagse beproevingen
en moeilijkheden overeen met die waarmee Alma’s volk
te maken kreeg?

6. Noem een aantal voorbeelden van de manier waarop harten in
deze tijd verhard raken.

De verschillende groepen Nephieten waren eindelijk allemaal
veilig terug in het land Zarahemla. Stel dat jij een Nephiet
was die altijd in Zarahemla gebleven was. Wat zou jij gedacht
hebben nadat je de verhalen over Limhi’s en Alma’s volk
gehoord had? Let op wat koning Mosiah II en Alma deden
voor het welzijn van de mensen in Zarahemla.

Mosiah 25
Alma organiseert de kerk van God

De Schriften begrijpen

Mosiah 25:1–4, 13 – Wie was een Nephiet?
De twee belangrijkste groepen in het Boek van Mormon waren
de Nephieten en de Lamanieten. Maar geen van beide groepen
bestond uit slechts één bevolkingsgroep. Tot de Lamanieten
behoorden niet alleen de nakomelingen van Laman, Lemuël en
de leden van Lehi’s groep die bij hen gebleven waren, maar
ook goddeloze Nephieten die zich later bij hen aansloten. Tot
de Nephieten behoorden nakomelingen van Nephi en de leden
van Lehi’s groep die hem volgden, maar ook het volk van
Zarahemla. (Zie Mosiah 25:13.)

Het is gemakkelijker om te onthouden dat, in grote lijnen, de
Nephieten degenen waren die leefden volgens het evangelie van
Jezus Christus en dat de Lamanieten dat niet deden. Er waren
meer dan tweemaal zoveel Lamanieten als de Nephieten en het
volk van Zarahemla samen. (Zie Mosiah 25:2–3.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 25 en maak daarbij opgave A of B.

Wat voelden zij?

Terwijl de mensen luisterden naar de verhalen over wat er
tijdens en na de tijd van koning Noach gebeurd was, stonden zij
‘verstomd van verwondering en verbazing’ (Mosiah 25:7). Lees
de volgende verzen en beschrijf wat zij hoorden en hoe zij zich
voelden. Nummer 1 is een voorbeeld.

1. Mosiah 25:8 – Zij hoorden hoe het volk van Limhi bevrijd
werd uit de Lamanitische slavernij. Het vervulde hen met
grote vreugde.

2. Mosiah 25:9

3. Mosiah 25:10

4. Mosiah 25:11

5. Mosiah 25:12

Een ontmoeting in Zarahemla

1. In Mosiah 25:1 lezen we dat Mosiah iedereen bij elkaar riep.
De bijeenkomst is te vergelijken met de algemene conferenties 

Lamanieten Nephieten

Nakomelingen van 
Laman en Lemuël

Nephitische 
anders-

denkenden

Het volk van 
Zarahemla

Nakomelingen 
van Nephi

De aantallen op het overzicht zijn bij benadering aangegeven
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die nu regelmatig in de kerk gehouden worden. Maak in je
aantekenschrift een agenda of een rapport zoals je hieronder
ziet en vul die in aan de hand van je studie van de aangegeven
verzen.

2. Op welke manier kunnen we hun ervaringen toepassen op
onze tijd?

3. Wat deed de Heer volgens Mosiah 25:24 voor die mensen?

4. Waarom denk jij dat het belangrijk is om te weten wat de Heer
voor hen deed?

Nu alle Nephieten veilig en bevrijd van de Lamanieten terug
waren in Zarahemla, zou je mogen verwachten dat het leven
vredig en zonder problemen zou verlopen. Maar vaak blijkt het
leven niet op die manier te verlopen. Veel volwassenen onder
de Nephieten hadden aan den lijve ondervonden welke zware
beproevingen het gevolg zijn van goddeloosheid en welke
vreugde het gaf als de Heer je vergaf en bevrijdde. Maar hun
kinderen hadden niet hetzelfde meegemaakt, en velen verwier-
pen de leringen en het getuigenis van hun ouders. Zijn er in
deze tijd jongeren die ook zo worstelen en tegen hun ouders
in opstand komen? Let er bij het lezen van Mosiah 26 op wat
de Heer aangaf als de oorzaak van die opstandigheid en waartoe
die leidt.

Mosiah 26
Afvalligheid in de opgroeiende generatie

Datum: (zie Mosiah 24:25)

Leiding: (zie Mosiah 25:1)

Eerste spreker: (zie Mosiah 25:5)
Onderwerp: (zie Mosiah 25:5–6)
Reactie van de aanwezigen: (zie Mosiah 25:7–13)

Tweede spreker: (zie Mosiah 25:14)
Onderwerp: (zie Mosiah 25:15–16)
Reactie van de aanwezigen: (zie Mosiah 25:17)

Na de conferentie:
(Lees Mosiah 25:18–23 en beschrijf wat er in Zarahemla
gebeurde na die belangrijke conferentie.)

Agenda bijeenkomst in Zarahemla

De Schriften begrijpen

Mosiah 26:5–12 – De wetten van God en de wetten
van de mens
Het is belangrijk dat we begrijpen dat er verschil kan zijn tussen
een zonde en een misdaad. Een misdaad is een overtreding van
de wetten van het land, terwijl een zonde een overtreding is
van de wetten van God. Vaak kan iets beide zijn, maar sommige
handelingen die zonden zijn, druisen niet in tegen de wetten van
de mens. Alma vroeg hulp van de koning wegens de wandaden
van zijn volk. Koning Mosiah besefte dat veel overtuigingen van
de mensen niet in strijd met de Nephitische wet waren, hoewel
ze verkeerd waren en veel leden van de kerk misleid waren door
‘vleiende woorden’ (Mosiah 26:6). Alma wendde zich toen voor
hulp tot de Heer om te kunnen afrekenen met de wandaden in de
kerk. Zie Leer en Verbonden 134 voor een hedendaagse open-
baring over datzelfde onderwerp.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 26 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

Zoek de oorzaken

Het ziet ernaar uit dat er in elke generatie jongeren zijn van het
‘opkomend geslacht’ (Mosiah 26:1) die de lessen van hun ouders
verwerpen. In Mosiah 26 wordt zo’n situatie in Zarahemla
beschreven.

1. Bestudeer Mosiah 26:1–5 en teken daarna in je aantekenschrift
een schema zoals je hier ziet. Vervang het vraagteken (?)
in de hokjes door wat leidde tot, of de oorzaak was van, het
probleem dat in de verzen genoemd wordt.

2. Denk aan mensen die je misschien kent en die niet willen
proberen het evangelie te begrijpen, of aan mensen die wei-
geren lid van de kerk te worden of actief te zijn. Schrijf een
alinea waarin je uitlegt welke overeenkomsten je ziet tussen
de oorzaken van hun problemen en de oorzaken van die
problemen in Zarahemla.

3. Lees Leer en Verbonden 136:32–33 en leg uit wat we kunnen
doen om die problemen en de oorzaken ervan het hoofd te
bieden.

Wat gebeurde 
er dat aanleiding 

was voor die 
problemen?

Ze konden het woord van God 
niet begrijpen en hun hart werd 

verstokt (vs. 3).

Ze wilden zich niet laten 
dopen en ook geen lid 

van de kerk worden (vs. 4).

?
(Zie vss. 1–2.)

?
(Zie vs. 4.)
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Ontdek het proces

In Mosiah 26 beschrijft
Mormon een moeilijk
probleem waarmee Alma
als hoofd van de kerk
te maken kreeg. In
Officiële verklaring 2,
aan het eind van de Leer
en Verbonden, wordt
een moeilijk probleem
beschreven waarmee
president Spencer W.
Kimball als president
van de kerk in onze tijd
te maken kreeg.

1. Bestudeer Mosiah 26:1–12 en beschrijf het probleem waarmee
Alma worstelde.

2. Lees Officiële verklaring 2 en beschrijf het probleem waarmee
president Kimball worstelde.

3. Lees Mosiah 26:13–14 en noteer woorden of zinsdelen die
beschrijven hoe Alma zich voelde en wat hij moest doen
voordat ‘de stem des Heren tot hem [kwam]’.

4. Zoek in Officiële verklaring 2 de woorden en zinsdelen op
die beschrijven wat president Kimball en het Eerste Presidium
deden voordat de openbaring werd gegeven. Noteer die
woorden en zinsdelen.

5. Wat maak jij uit die opsommingen op over de voorbereidingen
die je moet treffen om openbaring te ontvangen?

Zoek de zegeningen

Het woord gezegend staat in elk vers van Mosiah 26:15–19.

1. Neem die verzen door en noteer wie in elk vers volgens de
Heer ‘gezegend’ is en waarom.

2. Welk verbond of welke belofte gaf de Heer in Mosiah 26:20
aan Alma?

Zoek de antwoorden

Alma wendde zich tot de Heer en ontving een openbaring over
wat hij moest doen met betrekking tot leden van de kerk die een
ernstige zonde begingen. Let bij het lezen van Mosiah 26:21–39
op de antwoorden op de volgende vragen:

1. Wat doet de Heer voor wie geloven en zich laten dopen?
(Zie vss. 21–24.)

2. Wat is het lot van wie weigeren zich te bekeren en weigeren
het evangelie te aanvaarden? (Zie vss. 25–28.)

3. Wat behoort de kerk te doen als een lid een ernstige zonde
begaat en zich daarna bekeert? (Zie vss. 29–31.)

4. Wat behoort de kerk te doen als dat lid niet bereid is zich te
bekeren? (Zie vs. 32.)

5. Wat betekent ‘niet onder het volk der kerk [te worden]
gerekend’? (Zie vs. 36.)

6. Welke uitwerking hadden Alma’s daden op de kerk?
(Zie vss. 37–39.)

Hoe zou jij je voelen als jij je ergens heel erg voor had inge-
spannen en iemand probeerde jouw werk te vernietigen? Zou
het er anders uitzien als de persoon die dat probeerde, iemand
was van wie jij hield? Dat is de situatie waarin zowel de profeet
Alma als koning Mosiah zich bevonden. In Mosiah 27 zul je
lezen dat degenen die van plan waren het werk van die grote
mannen te vernietigen, hun eigen zoons waren. Let tijdens
het lezen op het geloof van een bewonderenswaardige vader en
de bereidheid van onze Vader in de hemel om groot geloof te
belonen. De gebeurtenissen in dit hoofdstuk hadden een drama-
tische invloed zowel op die jongemannen als op de Nephieten
en de Lamanieten.

De Schriften begrijpen

Mosiah 27:11–26 – De opmerkelijke bekering
van Alma de jonge
Het bekeringsverhaal van Alma de jonge is een prachtig voor-
beeld van wat de verzoening van Jezus Christus uitwerkt voor
wie zich bekeren. ‘Door de Here verlost’ worden (Mosiah 27:24)
houdt in dat we gered of losgekocht worden uit een situatie
waarin we heel veel schuld hebben. (Zie vss. 27–29.) ‘Uit de Geest
geboren worden’ ‘herboren worden’ of ‘uit God geboren worden’

betekent dat onze aardse, geval-
len toestand verandert in een
‘staat van rechtvaardigheid’
en dat we ‘nieuwe schepselen’
worden (vss. 25–26). We zijn
geen slaaf meer van de zonde,
maar in plaats daarvan ver-
langen we ernaar om altijd
goed te doen. (Zie Mosiah 5:2.)

Hoewel het bekeringsverhaal
van Alma de jonge indruk-
wekkend is, heeft president
Ezra Taft Benson de volgende
waarschuwing gegeven:

‘In ons streven om steeds meer op God te gaan lijken, moeten we
erop letten dat we niet ontmoedigd raken en de hoop verliezen.
Worden als Christus neemt ons hele leven in beslag en betekent
vaak dat we langzaam, bijna onmerkbaar groeien. De Schriften
bevatten opmerkelijke verhalen over mannen wier leven als het
ware van het ene moment op het andere ingrijpend veranderde:

Mosiah 27
De bekering van Alma de jonge
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Alma de jonge, Paulus op de weg naar Damascus, Enos die tot
diep in de nacht bad, koning Lamoni. Dergelijke verbazingwek-
kende voorbeelden van de macht om zelfs degenen die zich in
zonde ondergedompeld hebben te veranderen, geven het ver-
trouwen dat de verzoening zelfs binnen het bereik ligt van de
meest wanhopige mensen.

‘Maar we moeten voorzichtig zijn als we die opmerkelijke
voorbeelden bespreken. Hoewel ze waar en krachtig zijn, zijn
ze eerder uitzondering dan regel. Voor elke Paulus, elke Enos
en elke koning Lamoni zijn er honderdduizenden mensen die
merken dat het bekeringsproces subtieler, onmerkbaarder
verloopt. Stap voor stap komen ze dichter bij de Heer en beseffen
daarbij nauwelijks dat ze bouwen aan een christelijk leven. Ze
leiden een leven vol goedheid, dienstbetoon en toewijding. (. . .)

‘We moeten de hoop niet verliezen. Hoop is een anker voor de
ziel van de mens. Satan wil graag dat we dat anker weggooien.
Zo kan hij ons ontmoedigen en tot overgave dwingen. Maar we
moeten de hoop niet verliezen. De Heer is blij met elke inspan-
ning, zelfs met de kleine, dagelijkse dingen waardoor we proberen
meer op Hem te gaan lijken. Hoewel we misschien zien dat we
nog een eind te gaan hebben op de weg naar volmaaktheid,
moeten we de hoop niet opgeven. (‘A Mighty Change of Heart’,
Ensign, oktober 1989, blz. 5.)

Mosiah 27:29 – Hoe lang duurt ‘eeuwige foltering’?
Terwijl Alma de jonge bewusteloos was, doorstond hij ‘veel
kwelling, zodat [hij] in [zijn] bekering de dood nabij was’
(Mosiah 27:28). Zijn lijden was intens, dat hij het beschreef als
gekweld worden ‘door eeuwige foltering’ (vs. 29). De woorden
‘eeuwige foltering’ kunnen verwarrend zijn omdat we uit dit
hoofdstuk weten dat hij iets langer dan twee dagen buiten
bewustzijn was.

We moeten begrijpen dat het woord eeuwig voor de Heer een
andere betekenis heeft dan voor de wereld. In een hedendaagse
openbaring heeft de Heer gezegd:

‘Ik ben eindeloos, en de straf die door mijn hand wordt gegeven,
is eindeloze straf, want mijn naam is Eindeloos. Daarom –

‘Eeuwige straf is Gods straf’ (LV 19:10–11).

Termen als ‘eeuwige foltering’ zijn eerder een beschrijving van
het soort foltering (Gods foltering) dan de duur van het lijden.
(Zie LV 19:6–12.) Denk er ook aan dat dit een beschrijving is
van de straf voor zonden waarvan men zich niet bekeerd heeft.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 27 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven. (A–D)

Zoek de beweringen die waar zijn

Lees, als je Mosiah 27:1–7 gelezen hebt, de volgende beweringen
en geef aan of ze juist of niet juist zijn. Als je denkt dat een
bewering onjuist is, herschrijf hem dan zo dat hij juist is.

1. De Nephieten in Zarahemla waren allen verenigd als leden
van de kerk.

2. De koning vaardigde een wet uit dat iedereen de kerk moest
respecteren.

3. De arme leden van de kerk klaagden dat ze door de rijke leden
slecht behandeld werden.

4. De leiders van de kerk waren allemaal onbetaalde vrijwilligers.

5. Omdat er zoveel arme leden waren, was de kerk ook arm.

Schrijf het in je eigen woorden

Het bezoek van de engel had een machtige invloed op Alma
de jonge.

1. Bestudeer Mosiah 28:13–16 en herschrijf in je eigen woorden
wat de engel zei. Denk eraan dat de engel ondubbelzinnig was
en dusdanig sprak dat Alma geen excuus had.

2. Wat vind je in die verzen waardoor duidelijk wordt waarom
de Heer die engel naar Alma de jonge en de zoons van Mosiah
stuurde?

Leid een vraaggesprek

Denk aan iemand in je wijk, gemeente, ring of district, of
een kennis, wiens geloof in God en gehoorzaamheid aan het
evangelie je bewondert.

1. Heb een gesprek met die persoon en stel de volgende vragen:

• Hoe heeft u een getuigenis van het evangelie van Jezus
Christus gekregen?

• Kreeg u dat getuigenis ineens of duurde het langer?

• Hoe lang heeft u erover gedaan om zo gehoorzaam en
trouw te worden als u nu bent?

2. Beschrijf in welk opzicht zijn of haar ervaring hetzelfde
of verschillend was ten opzichte van de ervaring van Alma
de jonge in Mosiah 27:23–32.

3. Lees ook de uitspraak van president Ezra Taft Benson eerder
in dit hoofdstuk en leg uit wat jij geleerd hebt over het proces
waarin je meer op Christus gaat lijken.
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Beschrijf wat het verschil was

1. Lees Mosiah 27:8–10, 32–37 nog eens door en beschrijf hoe
Alma de jonge en de vier zoons van Mosiah veranderden door
hun bekeringservaring.

2. Waarom zijn deze mannen een voorbeeld van wat er in
Mosiah 27:25–26 staat? Wat leren wij daaruit over iemand
die zich oprecht bekeerd heeft?

Stel dat je een vreselijke, ziekte had waar duizenden mensen om
je heen aan overleden en dat je dan de formule van een krachtig
medicijn kreeg waardoor je helemaal zou genezen. Wat zou jij
met die formule doen? Zou je hem voor jezelf houden? Zou
je hem verkopen? Zou je hem weggeven? In zeker opzicht komt
dat overeen met de toestand van de vier zoons van Mosiah.
Ontdek tijdens het lezen van Mosiah 28 wat die ‘ziekte’ was
en wat ze deden met het geneesmiddel dat ze kregen.

De Schriften begrijpen

Mosiah 28:11–19 – Waar vinden we de gegevens die
Mosiah van die gouden platen vertaalde?
Op de gouden platen die het volk van Limhi had gevonden,
stond het verhaal van de Jaredieten. Moroni schreef later
een uittreksel van dat verslag. Dat staat in het boek Ether.
(Zie Ether 1:1.) Zie ook ‘De belangrijkste bronnen voor het
Boek van Mormon’ (blz. 12).

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 28 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf koning Mosiah een brief

In Mosiah 28:1–5 legt Mormon uit wat de vier zoons van Mosiah
vonden van een zending bij de Lamanieten.

1. Bestudeer die verzen en noteer alle redenen die je kunt vinden
waarom ze op zending wilden.

Mosiah 28
Koning Mosiah, de ziener

2. Schrijf een brief aan koning Mosiah alsof je Ammon of Aäron
was en leg uit waar en waarom je op zending wilt. Zorg
dat je de redenen die je in de verzen 1–5 gevonden hebt, erin
verwerkt.

3. Wat zou volgens jou voor die mannen de belangrijkste reden
geweest zijn? Waarom?

Boven alles wilden de zoons van Mosiah een zending vervullen

Zoek de feiten

Toen de zoons van Mosiah vroegen of ze bij de Lamanieten op
zending mochten gaan, moest koning Mosiah een aantal belang-
rijke beslissingen nemen. Zoek in Mosiah 28:5–20 naar antwoorden
op de volgende vragen:

1. Wat bracht Mosiah tot de overtuiging dat hij zijn zoons bij
hun vijanden, de Lamanieten, op zending kon laten gaan?
(Zie vss. 5–9.)

2. Welke drie beloften gaf de Heer aan Mosiah betreffende zijn
zoons? (Zie vs. 7.)

3. Wat gaven de zoons van Mosiah op om op zending te gaan?
(Zie vs. 10.)

4. Welke drie groepen platen worden in vers 11 genoemd?

5. Welke platen heeft Mosiah vertaald en hoe kon hij die vertalen?
(Zie vss. 11–13.)

6. Waar kun je de informatie vinden die Mosiah van de gouden
platen vertaalde?
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7. Aan wie gaf Mosiah de verslagen? Wat zegt dat ons over de
bereidheid van de Heer om te vergeven?

Geen van de zoons van koning Mosiah wilde de volgende
koning worden. In plaats daarvan kozen ze ervoor om bij de
Lamanieten op zending te gaan. (Zie Mosiah 28:5–10.) In
Mosiah 29 zul je lezen over de moeilijkheden waarmee de
Nephieten door hun beslissing te maken kregen en wat koning
Mosiah besloot. Let tijdens het lezen van dit hoofdstuk op wat
volgens koning Mosiah goed en verkeerd was aan een bestuur
door een koning. Welke andere bestuursvorm stelde hij voor,
en welke voordelen en gevaren zag hij daarin?

Mosiah 29
Het einde van de regering door 

koningen en het begin van de rechters

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mosiah 29 en maak daarbij opgave A en B.

Geef je mening

Hieronder staan beweringen ten gunste van een koning. Gebruik
de begrippen uit Mosiah 29:18–25 om verandering aan te brengen
in een bewering die volgens jou verkeerd is.

1. Een koning is maar één man; zijn problemen treffen het
volk niet.

2. Een koning dient de wil van het volk.

3. Koningen zijn gebonden door de wet van het land.

4. De beste regeringsvorm is die met een koning.

Zoek belangrijke beginselen

In Mosiah 29:25–31 staan verschillende belangrijke beginselen.
Hieronder staan sleutelwoorden en verwijzingen uit Mosiah 29.
Lees de tekst en schrijf dan op om welk algemeen beginsel het
hier gaat.

1. Gewoonlijk (vs. 26)

2. Verwoesting (vs. 27)

3. Geen rechtvaardige rechtspraak (vss. 28–29)

4. Op hun eigen hoofd (. . .) verhaald (vs. 30)

5. Op het hoofd hunner koningen verhaald (vs. 31)
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Het boek Alma

Wie schreef het boek Alma?
Zoals je op de eerste bladzijde van het boek Alma zult zien,
wordt in de volledige titel en de inleiding toegelicht dat Alma,
de zoon van Alma en vaak Alma de jonge genoemd, de profeet
is naar wie dit boek is genoemd. Het is Mormons beknopte
samenvatting van het boek Alma op de grote platen van Nephi.
(Zie ‘De belangrijkste bronnen voor het Boek van Mormon’,
blz. 12.)

Hoewel dit boek de naam van Alma draagt, bevat het ook
geschriften van andere schrijvers:

• De hoofdstukken 1–44 zijn ontleend aan Alma’s kroniek.

• De hoofdstukken 45–62 zijn ontleend aan de geschriften van
Helaman, een van Alma’s zoons.

• Hoofdstuk 63 bevat voornamelijk informatie die opgetekend
is door Shiblon, een andere zoon van Alma.

Wat zal ik in het boek Alma vinden?
Het boek Alma is het langste in het Boek van Mormon, maar
het beslaat slechts een periode van minder dan veertig jaar
(ongeveer 91–52 v.C.). In dit boek zul je een aantal van de belang-
rijkste zendingsverhalen van het Boek van Mormon aantreffen.
Je zult bijvoorbeeld te weten komen wat er gebeurd is met de
vier zoons van Mosiah, die allemaal liever op zending gingen
onder de Lamanieten dan zich tot koning over de Nephieten te
laten benoemen. Over hun besluit heb je in Mosiah 28 gelezen.

Het boek Alma bevat ook een aantal van de belangrijkste leringen
in het Boek van Mormon. Je zult lezen over beginselen als:

• Priesterschapsroepingen vóór dit sterfelijk leven.

• De verzoening van Jezus Christus heeft de macht om voor
iedereen de opstanding teweeg te brengen en het heil voor
degenen die zich bekeren.

Mosiah 
(tussen 130 en 92  v.C.)

Alma 
(tussen 91 en 53 v.C.)

Helaman 

(tussen 52 en 1 v.C.)

3 Nephi 
(tussen het jaar  1 en 35)

4 Nephi 
(tussen 36 en 321)

BRON

Mormons beknopte bewerking  

van de grote platen van Nephi

BOEKEN

• De macht van het woord is groter dan de macht van het
zwaard.

• Het belangrijke verband tussen de schepping, de val en de
verzoening.

• Hoe we door geloof in Jezus Christus en bekering in aan-
merking komen voor barmhartigheid door de verzoening
en aan de eisen van de gerechtigheid kunnen voldoen.

Het boek Alma bevat ook het verslag van diverse oorlogen,
vooral in de hoofdstukken 43–62. Je zult merken dat we door
die hoofdstukken, ondanks het feit dat ze over verschrikkelijke
oorlogen gaan, toch waardevolle en tijdloze waarheden leren
die voor onze tijd van groot belang zijn.

Alma was hoofdrechter in Zarahemla en de leider van de kerk.
Een van zijn eerste uitdagingen was dat hij recht moest spreken
over een man, Nehor, die een concurrerende kerk oprichtte, valse
leer verkondigde en een getrouwe Nephiet doodde. Veel mensen
in deze tijd geloven en verkondigen dezelfde valse leerstellingen
waarin Nehor onderwees. Denk er bij het lezen van Alma 1 over
na wat er mis is met de leer van Nehor en waarom Alma zei dat
die leer gevaarlijk was.

De Schriften begrijpen

Alma 1:12 – Wat is priesterbedrog? Welke populaire leer
verkondigde Nehor?
Nephi zei: ‘Priesterbedrog heerst, waar mensen prediken en
zichzelf tot een licht der wereld stellen voor gewin en voor de eer
der wereld, doch niet het welzijn van Zion zoeken’ (2 Nephi 26:29).
Volgens die definitie was de leer van Nehor priesterbedrog.

• Hij bekritiseerde de kerk en verkondigde dat priesters en
leraren populair moesten zijn. (Zie Alma 1:3.) Zo zien we dat
hij liever wilde dat de mensen hem loofden en volgden in
plaats van God.

• Hij verkondigde dat alle priesters en leraren (zoals hijzelf) voor
hun prediking betaald moesten worden en niet voor hun eigen
onderhoud hoefden werken. (Zie vs. 3.) Daaruit blijkt dat hij
zich wilde verrijken ten koste van anderen.

• Om betaald te krijgen voor zijn prediking, verkondigde Nehor,
net als alle valse leraren, wat het volk wilde horen. Hij zei dat
‘het ganse mensdom ten laatste dage zalig zou worden’ (vs. 4).
Die leer zou de ongehoorzame mensen heel prettig in de oren
klinken. Hoeveel gemakkelijker en geruststellender is het niet

Alma 1
Alma en Nehor
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om te horen dat iedereen gered zal worden, in plaats van te
horen dat beginselen als geloof, bekering en gehoorzaamheid
nodig zijn voor ons heil. Hieruit blijkt dat Nehor zijn eigen
welzijn belangrijker vond dan de rechtschapenheid van het
volk en het welzijn van Zion.

Nehor werd ter dood gebracht omdat hij Gideon had gedood,
maar daarmee kwam er geen einde aan de populariteit van zijn
leringen. Als je verder gaat met je studie van het Boek van
Mormon, zul je van tijd tot tijd mensen tegenkomen (zoals de
Amlicieten, Amalekieten, Amulonieten en de Ammonihahieten)
die de leringen van Nehor volgden.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 1 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Zet de leer recht

Nehor was schuldig aan priesterbedrog en moord.

1. Om inzicht te krijgen in de leer van Nehor en de gevaren van
priesterbedrog maak je in je aantekenschrift een tabel zoals je
hieronder ziet.

2. Zet in de eerste kolom de drie elementen van de leer van
Nehor. Die vindt je in Alma 1:3–4.

3. In de tweede kolom leg je uit waarom elke valse leerstelling
die hij verkondigde, voldoet aan de beschrijving van priester-
bedrog in 2 Nephi 26:29.

4. In de tweede kolom zet je het verkeerde begrip recht met een
uitleg van wat een echte priesterschapsdrager zou verkondigen.

1.

2.

3.

Nehor Priesterbedrog Priesterschap

Kan de waarheid op een verkeerde
manier verdedigd worden?

In Alma 1:19–20 lees je over de vervolging waarmee de leden van
de kerk te maken kregen.

1. Hoe reageerden sommige leden van de kerk op die vervolging?
(Zie vss. 21–22.)

2. Welk effect had hun reactie daarop op de rest van de kerk en
op henzelf? (Zie vss. 22–24.)

3. In welk opzicht kwam de reactie van die leden overeen met de
reactie van Nehor in Alma 1:7–9?

4. Leg uit wat we uit dit hoofdstuk kunnen leren over de manier
waarop we op vervolging kunnen reageren en waarom dat de
beste manier is.

Een dag uit het leven van een
Nephitische tiener

Lees Alma 1:25–33 nog eens over, waarin beschreven wordt hoe
het leven in de kerk in de tijd van Alma eruitzag, en maak dan
een van de volgende opdrachten.

1. Stel dat je een tiener was in de tijd van Alma. Beschrijf hoe een
normale dag in die gezegende samenleving er voor jou uit zou
zien. Wees creatief en beschrijf jullie gezin, hoe je je klaarmaakt
om naar school te gaan, welke kleren je draagt, hoe anderen
met jou omgaan, hoe jij met anderen omgaat, en hoe je staat
ten opzichte van mensen die niet geloven.

2. Vergelijk jouw samenleving met die in Alma 1:25–33. In welk
opzicht zijn ze hetzelfde? In welk opzicht zijn ze anders? Wat
zou je kunnen doen om jezelf en je gemeenschap meer te laten
lijken op wat Alma beschreef?

De dood van Nehor (zie Alma 1) betekende niet het einde van
de narigheid die veroorzaakt werd door zijn door Satan geïn-
spireerde leringen. In Alma 2–3 zul je lezen over Amlici, een
volgeling van Nehor, die meer wilde dan voor eigen gewin een
concurrerende kerk oprichten. Let bij het lezen van deze hoofd-
stukken op wat Amlici echt wilde en hoe Alma en de andere
leden van de kerk dat gevaar aanpakten. Let er ook op waarom
Alma’s verhandeling over de manier waarop de goddelozen
zichzelf een etiket opplakken, ook op onze tijd van toepassing is.

Alma 2–3
De opstand van de Amlicieten
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De Schriften begrijpen

Alma 3:6–12 – Wat zijn Lamanieten en wat
zijn Nephieten?
In deze periode in het Boek van Mormon was de identiteit van
een Nephiet of een Lamaniet niet zozeer een kwestie van afstam-
ming als wel een kwestie van overtuiging. Wie zich ‘door de
Lamanieten liet verleiden’ (Alma 3:10) werd Lamaniet genoemd,
ongeacht zijn echte afstamming. Degenen die geloofden in de
verslagen van de Nephieten en ‘geloofden in de geboden van
God’ (vs. 11) stonden bekend als Nephieten, ongeacht hun
afstamming.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 2–3 en maak daarbij opgave B en opgave A of C.

Beschrijf het probleem

Amlici was een getalenteerde
en sluwe man. Alma wist
dat hij voor de Nephitische
samenleving een echte
bedreiging vormde.

1. Bestudeer Alma 2:1–4
en beschrijf wat Amlici
van plan was.

2. Hoe kun je uit de
verzen 5–10 opmaken
dat Alma’s zorgen over
Amlici terecht waren?Amlici

Zoek een toepassing

In Alma 2:12–38 wordt beschreven welke voorbereidingen er
getroffen werden voor de oorlog tussen de Nephieten en de
Amilicieten en Lamanieten, en welke gevechten er plaatsvonden.
Denk er bij het overpeinzen van die gebeurtenissen over na in
welk opzicht die gevechten lijken op de gevechten die jij met
goddeloosheid moet leveren. Beantwoord de volgende vragen:

1. In welk opzicht komt het plan dat Amlici voor de Nephieten
had overeen met het plan dat Satan voor jou heeft?

2. Beschrijf ten minste
twee dingen die
Alma deed om
Amlici te verslaan
en die overeen-
komen met wat jij
zou kunnen doen
om je tegen Satans
aanvallen te
verdedigen.

Geef een eigentijds voorbeeld

In Alma 3 herinnerde Mormon ons aan de vloek die in de tijd van
Nephi over de Lamanieten kwam. (Zie 2 Nephi 5:20–25.)

1. Lees Alma 3:4–10 nog eens door en leg de reden voor die
vloek uit.

2. Welke belofte deed de Heer aan degenen die zich bij de
Lamanieten aansloten en tegen de Nephieten vochten?
(Zie vss. 9–17.)

3. Wat deden de Amlicieten zelf om die belofte in vervulling
te laten gaan?

4. Hoe ‘tekenen’ mensen zichzelf in deze tijd als ongelovigen?

De Heer beloofde de Nephieten vaak dat ze, als ze de geboden
zouden onderhouden, voorspoedig zouden zijn in het land.
(Zie bijvoorbeeld Mosiah 1:7.) In Alma 2–3 heb je gelezen hoe
de getrouwe Nephieten gered werden van de dreiging van de
Amlicieten en Lamanieten door de Heer om kracht te vragen.
De Heer zegende hen en ze werden verlost.

In Alma 4 is er geen uiterlijke vijand, zijn er geen oorlogen
of onenigheden, maar de situatie was in werkelijkheid veel
hopelozer dan toen de Lamanieten het land binnenvielen. Wat
was de bron van dat gevaar? President George Q. Cannon,
voormalig raadgever in het Eerste Presidium, heeft gezegd:
‘We moeten in alles beproefd worden, en vroeg of laat moeten
we beproefd worden door welvaart en overvloed. Veel mensen
die getrouwe heiligen der laatste dagen bleven toen ze arm
waren, kunnen misschien geen stand houden als ze rijk zijn.
Rijkdommen [hebben] een zeer verderfelijke invloed op het
menselijk hart, en mensen moeten al heel oprecht zijn om net
zo eerlijk, deugdzaam, nederig en rechtdoorzee te zijn wanneer
ze door luxe en rijkdom worden omgeven als wanneer ze in
armoedige en behoeftige omstandigheden verkeren.’ (Gospel
Truth, uitgegeven door Jerreld L. Newquist, twee delen
[1957, 1974], deel 2, blz. 319.)

Let er bij het bestuderen van Alma 4 op hoe de uitspraak van
president Cannon slaat op die Nephieten en op ons!

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 4 en maak daarbij opgave A.

Vergelijk twee perioden

Er bestaan interessante overeenkomsten en belangrijke verschil-
len tussen de beschrijvingen van de kerk in Alma 1 en Alma 4.

Alma 4
Alma staat de rechterstoel af
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In het tweede jaar van de regering door rechters ging het de kerk
en haar leden goed (zie Alma 1:31), terwijl de kerk nog maar zes
jaar later ‘geen vooruitgang meer [maakte]’ (Alma 4:9–10).

1. Maak in je aantekenschrift een overzicht zoals je hier ziet,
Bestudeer de verzen in elke kolom en beschrijf hoe die thema’s
in elke periode met de kerk in verband staan. Bijvoorbeeld:
hoe welvarend waren de leden en welke invloed had die
welvaart op hen? (Zie Alma 1:29–31; 4:6–8.)

2. Vergelijk de twee lijsten en vat samen welke oorzaken in
Alma 4 genoemd worden waardoor de kerk geen vooruitgang
meer maakte.

3. Denk na hoe het op die gebieden met jouw leven staat. Op
welke manieren kun jij rechtschapener worden en zo bijdragen
aan de vooruitgang van de kerk?

Heb je wel eens iemand zoiets horen zeggen als ‘Je hoeft niet
volmaakt te zijn om in de hemel te komen; God laat je binnen
zolang je de echt slechte dingen maar vermijdt.’ Misschien ken
je mensen die dat niet zeggen, maar die leven alsof ze geloven
dat het waar is. Wat zou jij tegen zo iemand zeggen? Hoe goed
moeten we zijn om weer bij God te kunnen wonen? Wat zal
Gods barmhartigheid voor ons uitwerken en hoe verkrijgen we
die barmhartigheid? Alma 5 is een goed hoofdstuk om te zoeken
naar het antwoord op die vragen.

Alma gaf zijn positie als hoofdrechter op om zijn tijd te wijden
aan de opbouw van de kerk. (Zie Alma 4:11–20.) Hij begon in
de stad Zarahemla. Alma 5 lijkt op een toespraak van de profeet
Alma tijdens een algemene conferentie. Zijn boodschap is een
van de belangrijkste in het Boek van Mormon. Overdenk als je
leest wat hij zei, hoe het op jou van toepassing is.

Alma 5
Een grote verandering van hart

Vervolging

Gelijkheid en
naastenliefde

Trots

Vrede

Welvaart

Alma 1:25–31 Alma 4:6–12

De Schriften begrijpen

Alma 5:9 – Ben jij gered?
Ouderling Dallin H. Oaks, lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen,
heeft gezegd: ‘Als heiligen der laatste
dagen de woorden ‘redding’ of
‘behoudenis’ gebruiken, heeft dat
zeker zes verschillende betekenissen.
Volgens sommige van die beteke-
nissen staat onze redding vast – zijn
wij al gered. Volgens andere moet
het gezien worden als een toekom-
stige gebeurtenis (. . .) of als iets
dat afhankelijk is van een toekom-

stige gebeurtenis. (. . .) Maar in al die soorten redding komt de
behoudenis in en door Jezus Christus tot stand.’ (De Ster, juli 1998,
blz. 66, 67.) hier volgen samenvattingen van de zes verschillende
betekenissen waarover ouderling Oaks sprak:

1. We zijn gered van de blijvende gevolgen van de dood. Wegens
de opstanding van Jezus Christus zal de hele mensheid worden
opgewekt.

2. We worden gered van de zonde door de verzoening van
Christus en door het evangelieplan na te leven. Bekering is een
belangrijk onderdeel van onze redding van de gevolgen van
onze zonden.

3. We worden gered als we ‘wedergeboren’ zijn. Dat gebeurt
als we een verbondsrelatie met onze Heiland aangaan door de
doop te aanvaarden, de Heilige Geest ontvangen en de naam
van Christus op ons nemen. We moeten ons ook trouw aan dat
verbond houden en het steeds hernieuwen.

4. We worden gered van de duisternis van onwetendheid als
we het evangelieplan leren kennen. Het evangelie van Jezus
Christus brengt licht in ons leven.

5. We worden gered van de tweede dood, de definitieve geeste-
lijke dood, door de verzoening van Christus. Iedereen, behalve
de weinigen die zonen van het verderf worden, zullen een
koninkrijk van heerlijkheid binnengaan.

6. Onze hoop is dat we uiteindelijk gered worden in het celestiale
koninkrijk. Naast de andere zaken die van ons gevraagd
worden, vereist deze redding, of verhoging, dat we in de
tempel van God heilige verbonden sluiten en die trouw
blijven. (Zie De Ster, juli 1998, blz. 67–69.)

Alma 5:7–14 – Wat is die grote verandering van hart?
Als we een paar teksten doornemen waarin die verandering
beschreven wordt, zien we dat degenen die een dergelijke grote
verandering hebben doorgemaakt, de volgende kenmerken
vertonen:

• Ze hebben ‘geen lust meer (. . .) om het kwade te doen, maar
wel om voortdurend het goede te doen’ (Mosiah 5:2).

• Ze zijn ‘van hun zinnelijke en gevallen staat tot een staat van
rechtvaardigheid overgegaan’ (Mosiah 27:25).

• Ze zijn ontwaakt ‘uit een diepe slaap’ en ‘verhelderd door het
licht van het eeuwigdurende woord’ (Alma 5:7).

• ‘Zij vernederden zich en stelden hun vertrouwen in de ware en
levende God’ (Alma 5:13).
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Ouderling Merrill J. Bateman, lid van de zeventig, heeft uitgelegd
hoe iemand die grote verandering doormaakt: ‘Veranderingen in
het hart en in de ziel zijn een gevolg van het planten en voeden
van het zaad. [Zie Alma 32:28]. Schriftstudie, gebed, gehoorzaam-
heid en dienstbetoon zijn essentieel voor het ontwikkelen van
geloof in Christus.’ (De Ster, januari 1993, blz. 25.)

Koning Benjamin en Alma hebben allebei laten zien hoe de macht
van de verkondiging van het woord van God die grote verande-
ring teweegbracht. (zie Mosiah 4:1–3; 5:1–2; Alma 5:7, 11–13.)

In verband met de macht die de Schriften, in het bijzonder het
Boek van Mormon, hebben om iemands leven te veranderen,
heeft president Ezra Taft Benson gezegd: ‘Het gaat er niet alleen
om dat het Boek van Mormon ons in de waarheid onderwijst,
hoewel het dat zeker doet. Het gaat er niet alleen om dat het
Boek van Mormon van Christus getuigt, hoewel het dat zeker op
zeer effectieve wijze doet. Er is meer. Er gaat een macht van het
boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het ernstig
begint te bestuderen. U zult grotere kracht vinden om verleidin-
gen te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleidingen te
onderkennen. U zult de kracht vinden om op het enge en smalle
pad te blijven. De Schriften worden ‘de woorden des levens’
genoemd (LV 84:85), en nergens is dat juister dan in het Boek van
Mormon. Wanneer u begint te hongeren en dorsten naar deze
woorden, zult u in toenemende mate een overvloedig leven
vinden.’ (De Ster, januari 1987, blz. 5.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 5 en maak daarbij opgave A en nog één andere
opgave (B–D).

Schrijf een brief

Stel dat je een vriend of vriendin hebt die het niet zo nauw neemt
met godsdienst en het evangelie. Hij of zij vindt dat we niet zo
ontzettend goed hoeven te zijn om gered te worden. Jouw vriend
of vriendin gelooft dat God onze zwakheden kent en ons even-
goed zal redden; we hoeven alleen maar de echt grote zonden
te vermijden. Jij geeft echt veel om je vriend of vriendin en je wilt
dat hij of zij het begrijpt en gelukkig wordt. Schrijf hem of haar
een brief waarin je uitlegt wat er niet klopt van zijn of haar ideeën
met betrekking tot de verzoening. Gebruik de waarheden waar-
over Alma het had in Alma 5:10–42. Zorg dat je in je brief de
volgende punten uitlegt:

• Wat betekent het woord gered?

• Wat betekent het om de ‘grote verandering’ te ondergaan
en ‘uit God geboren’ te worden? Hoe kan dat beginsel een
hulpmiddel zijn om iemand te helpen veranderen?

• Wat kunnen wij doen om die grote verandering te ondergaan?

• Wat is ervoor nodig om ons hart te veranderen en uit God
geboren te worden?

• Wat zal er van ons worden als we niet veranderen?

Leg uit wat de oordeelsdag inhoudt

Alma beschreef de dag van het oordeel, waarop we allemaal voor
God zullen komen om geoordeeld te worden.

1. Vergelijk aan de hand van de informatie in Alma 5:16–25
de gevoelens van degene die zich niet wil bekeren en degene
die dat wel wil.

2. In Leer en Verbonden 76:5–10 staat meer informatie over de
manier waarop degenen die zich willen bekeren en recht-
schapen mensen gezegend zullen worden. Bestudeer die
verzen en vergelijk wat de Heer aanbiedt aan wie Hem volgen
met wat de duivel aan zijn volgelingen aanbiedt. Wat zou je
liever willen hebben? Waarom? Hoe zou jij je voelen als de
Heer de woorden in Alma 5:16 tegen jou zei?

Vergelijk het met de tijd van nu

Alma wist dat de leden van de kerk in zijn tijd met grote moei-
lijkheden te kampen hadden. Lees Alma 5:26–35, 52–62 en noteer
twee problemen die Alma noemde en die ook in onze tijd proble-
men zijn. Maak gebruik van wat je van Alma geleerd hebt en leg
uit wat wij kunnen doen om die problemen te boven te komen.

Schrijf een samenvatting in
sleutelwoorden

In Alma 5:37–52 gaf
Alma zijn getui-
genis. Noteer vijf
woorden of zins-
delen die volgens
jou belangrijk zijn in
zijn getuigenis. Leg
voor elk woord of
zinsdeel uit waarom
je het gekozen hebt.

Nadat hij de kerk in Zarahemla
gesterkt had, trok Alma verder naar

de stad Gideon. Hij merkte dat de
leden van de kerk daar getrouwer
waren dan die in Zarahemla.

Daarom bevatte zijn boodschap
aan de heiligen in Gideon niet
zozeer een oproep tot bekering als

wel instructies en bemoediging.
Let op wat Alma in Alma 6–7

zei over de zending van de
Heiland en over wat we
moeten doen om door zijn
verzoening gereinigd te
worden.Alma

Alma 6–7
Alma predikt in Gideon
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De Schriften begrijpen

Alma 7:11–13 – Hoe kan de verzoening van Jezus
Christus mij helpen?
Veel christenen begrijpen dat de Heiland door zijn lijden in
Getsemane en aan het kruis betaald heeft voor onze zonden. In
Alma 7:11–13 legde de profeet Alma uit dat de verzoening dat, en
nog veel meer uitwerkt. Alma getuigde dat de Heiland op aarde
kwam om elke vorm van lijden op zich te nemen dat onderdeel is
van dit leven op aarde.

• Hij heeft ‘de pijnen en krankheden van zijn volk ‘ op zich
genomen (vs. 11). Dat omvat de vele soorten pijn waarmee we
te maken krijgen, ook als we niets verkeerds hebben gedaan.

• Hij heeft de dood op zich genomen opdat wij kunnen worden
opgewekt. (Zie vs. 12.)

• Hij heeft onze zwakheden op zich genomen. (Zie vs. 12.) Dat
houdt in: de zwakheden en onvolmaaktheden van lichaam,
geest of karakter waarmee we worstelen in ons verlangen om
als Christus te worden.

• Hij heeft onze zonden op zich genomen opdat wij vergeving
mochten ontvangen. (Zie vs. 13.)

Ouderling John H. Groberg, lid van de Zeventig, heeft gezegd:
‘Ik getuig dat niemand ooit in omstandigheden verkeerd heeft
of zal verkeren, hetzij teleurstellingen, verraad, pijn, vervolging,
lijden of wat ook, die de Heiland niet opvangt! Er is geen pijn,
emotioneel of lichamelijk, die Hij niet reeds heeft gevoeld. Er
bestaan geen menselijke emoties of lichamelijke ziekten die geen
steun kunnen vinden in het offer van de Heiland voor ons. Hij
weet hoe Hij ons kan helpen. Hij wil ons helpen. Sta het Hem
alsjeblieft toe.’ (‘Trust the Lord’ [Haardvuuravond van de kerke-
lijke onderwijsinstellingen voor jong alleenstaanden, 1 mei 1994]
blz. 6.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 6–7 en maak daarbij opgave B en opgave A of C.

Maak een samenvatting van
het doopverbond

Een verbond is een overeenkomst, belofte of contract tussen
twee mensen of groepen. Vergelijk Alma 7:15–16 met Leer en
Verbonden 20:77 en schrijf een samenvatting van wat we onze
hemelse Vader beloven en wat Hij ons belooft als we het
doopverbond sluiten. (Zie Mosiah 18 voor meer aanwijzingen.)

Pas de verzoening toe op onze tijd

In Alma 7:9–16 gaf Alma zijn getuigenis over het leven en de
zending van Jezus Christus.

1. Lees de verzen 11–13 en noteer vier verschillende
moeilijkheden waarmee we in dit leven te maken kunnen
krijgen en waarbij het leven en de verzoening van Jezus
Christus ons tot steun is.

2. Bepaal voor elk van de volgende situaties welke van die vier
moeilijkheden het beschrijft en leg uit waarom die persoon
geholpen zou zijn als hij een beroep zou doen op Jezus
Christus:

a. Linda is twaalf. Vorige maand raakten haar benen verlamd
door een auto-ongeluk.

b. Jan heeft een paar verkeerde keuzen gemaakt en dingen
gedaan waarvoor hij zich nu schaamt. Hij is depressief en
voelt zich waardeloos.

c. Michiel is 45. Hij heeft een vrouw en kinderen. Hij heeft
pas te horen gekregen dat hij kanker heeft en de dokters
zeggen dat hij niet meer dan een jaar te leven heeft. Hij is
verdrietig, verward, en zelfs een beetje boos.

d. Emma is pas geroepen als presidente van de lauwermeisjes.
Ze heeft nog nooit zo’n roeping gehad. Ze houdt van het
evangelie en wil het echt goed doen, maar ze is bang en
voelt zich er niet geschikt voor.

Illustreer de tekst

Bestudeer Alma 7:19–21 en maak een tekening van een belangrijk
evangeliebeginsel dat daarin beschreven wordt. Zet een titel
onder je tekening waarmee je aangeeft wat die voorstelt.

Zendingswerk vereist grote inspanningen en kan soms ont-
moedigend zijn. Toen president Gordon B. Hinckley als jonge
zendeling in Engeland was, voelde hij zich heel ontmoedigd.
‘[Hij] schreef zijn vader dat hij niets met het zendingswerk
bereikte en dat hij het niet nuttig vond om zijn tijd en zijn
vaders geld nog langer te verspillen. Bryant Hinckley, zijn
vader en zijn ringpresident, stuurde een kort en zakelijk ant-

Alma 8
Alma ontmoet Amulek
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woord: “Lieve Gordon, ik heb je brief ontvangen. Ik heb maar
één raad: vergeet jezelf en ga aan het werk.”’ (Sheri L. Dew,
Go Forward With Faith: The Biography of Gordon B.
Hinckley [1966], blz. 64.)

Alma raakte ontmoedigd
toen hij in Ammonihah het
evangelie verkondigde. Let
er tijdens het lezen van zijn
ervaringen op hoe de Heer
hem bemoedigde en sterkte
zodat hij zijn werk kon
voortzetten.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 8 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Schrijf een artikel

Vergelijk Alma’s belevenissen in het land Melek (zie Alma 8:3–6)
met die in Ammonihah (zie vss. 7–13). Wat zou jij schrijven als je
een journalist was die opdracht kreeg een artikel te schrijven over
Alma’s bezoek aan die beide plaatsen? Zorg dat je ook schrijft
hoe hij behandeld werd en waarom dat volgens jou zo gebeurde.

Vat samen wat er gezegd werd

Een engel sprak zowel tot Alma als tot Amulek.

1. Vat samen wat
de engel tegen
Alma zei (zie
Alma 8:14–17)
en wat hij tegen
Amulek zei (zie
Alma 8:20; 10:7).

2. Hoe kan hetgeen
de engel zei, een
aanmoediging zijn
voor zendelingen
in deze tijd?

Schrijf een brief naar huis

Stel dat jij Alma of Amulek bent en een brief naar huis schrijft.
Bestudeer Alma 8:21–32 en schrijf in een brief naar huis wat er
tijdens je zending in Ammonihah gebeurt.

Het hardvochtige volk van Ammonihah was boos op Alma en
Amulek en het schreeuwde beledigingen naar hen. Later werden
deze twee trouwe zendelingen in de gevangenis geworpen. Hoe
zou jij reageren als jij met zulke tegenstand te maken kreeg?
Stel je bij het lezen van Alma 9 voor dat jij daar bent, samen
met Alma. Hoeveel moed zou er nodig zijn om tegenover
die mensen te staan? Wat zou je het beste kunnen zeggen?
De leringen die Alma en Amulek bij dat volk behandelden,
vind je in de hoofdstukken 9–14.

De Schriften begrijpen

Alma 9:26–27 – Het genezende bekeringsproces
President James E. Faust, tweede
raadgever in het Eerste
Presidium, heeft gezegd: ‘We
zijn allemaal wel eens de fout in
gegaan. Ik geloof dat de lieve en
genadige God, wiens kinderen
wij allen zijn, een zo licht
mogelijk oordeel over ons zal
vellen wegens de fouten die we
hebben gemaakt, en ons
maximaal zal belonen voor het
goede dat we hebben gedaan.
Alma’s prachtige woorden

[in Alma 9:26] bevestigen dat voor mij.’ (De Ster, januari 1997,
blz. 54.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 9 en maak daarbij de opgaven A en B of
opgave C.

Wat kunnen we van de
geschiedenis leren?

Tel hoe vaak Alma in Alma 9:7–14 de uitdrukking ‘Herinnert gij
u niet’ gebruikte.

1. Noteer welke voorbeelden uit de Nephitische en de Lamanitische
geschiedenis hij gebruikte om te laten zien hoe noodzakelijk
bekering was.

Alma 9
Alma predikt bekering tot het volk 

van Ammonihah
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2. Schrijf iets over jouw idee hoe die voorbeelden het volk in
Ammonihah tot bekering konden brengen.

3. In welk opzicht wekken zijn voorbeelden in jou een groter
verlangen om je te bekeren?

Maak een inventarislijst op

Alma noemde in Alma 9:18–22 de vele zegeningen die de
Nephieten hadden ontvangen.

1. Maak twee kolommen in je aantekenschrift. In de ene kolom
noteer je de stoffelijke zegeningen, en in de andere kolom de
geestelijke zegeningen die de Nephieten kregen.

2. Lees Alma’s waarschuwing in Alma 9:23–24. In welk opzicht
is zijn waarschuwing van toepassing op Leer en Verbonden
82:3? Waarom?

Maak een poster

Maak een poster met de leringen in Alma 9:25–30. Ontwerp
die poster zo, dat je hem in een les kunt gebruiken om andere
cursisten meer inzicht te geven in Alma’s leringen over Jezus
Christus.

Bisschop H. David Burton, voormalig eerste raadgever in de
Presiderende Bisschap, heeft gezegd: ‘Alma en Amulek

luisterden naar de engel. Zij gaven gehoor
aan de roeping om op zending te gaan, en ze
verkondigden bekering. Ze stonden pal in

tegenspoed en gevangenschap. Het zijn
helden wier leven het navolgen waard

is.’ (Ensign, mei 1993, blz. 47.)
Overdenk tijdens het lezen van
Amuleks bekering en getuigenis hoe
zijn kennis van Jezus Christus hem

in die moeilijke tijd tot steun was.
Welke eigenschappen had Amulek die

jij zou willen navolgen?

Amulek

Alma 10
Het getuigenis van Amulek

De Schriften begrijpen

Alma 10:22–23 – ‘De gebeden der rechtvaardigen’
President Spencer W. Kimball, destijds waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Veel ver-
lokkende stemmen bepleiten vleselijke pleziertjes en ongeremde,
lichamelijke bevrediging. Onze wereld lijkt in veel opzichten op
die in de tijd van de Nephitische profeet die zei dat “zonder de
gebeden der rechtvaardigen (. . .) gij zelfs nu met totale verdelging
zoudt worden bezocht” (Alma 10:22). Natuurlijk zijn er veel
rechtschapen en getrouwe mensen die alle geboden naleven en
wier leven en gebeden de vernietiging van de wereld tegen-
houden.’ (Ensign, juni 1971, blz. 16.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 10 en maak daarbij twee van de volgende
activiteiten (A–C).

Interview een bekeerling

Praat met iemand die zich pas tot de kerk bekeerd heeft over zijn
of haar bekering en getuigenis. Vergelijk de ervaring van die
bekeerling met die van Amulek in Alma 10:1–11. Beantwoord de
volgende vragen:

1. In welk opzicht zijn hun ervaringen hetzelfde?

2. In welk opzicht verschillen hun ervaringen?

3. Welke overeenkomst is er tussen Alma 10:8 en 1 Nephi 3:7?

Maak een woordenlijst

1. Noteer tijdens het lezen van Alma 10:12–32 de woorden
waarmee de wetgeleerden en rechters in Ammonihah
beschreven worden.

2. Waarom zouden die geleerde, rijke en invloedrijke mensen
zich zo druk maken over de woorden van Alma en Amulek?

De voorouders van Amulek

Jozef 
(die naar Egypte verkocht werd)

Manasse

Lehi
(die uit Jeruzalem kwam)

Nephi

Aminadi
(legde de tekens op de tempelmuur uit)

Ismaël

Giddonah

Amulek
Relatie tussen 
vader en zoon Afstammeling

98



Geef uitleg

In Alma 10:22–23 behandelde Amulek een belangrijke
leerstelling. Bestudeer die verzen en beantwoord de volgende
vragen:

1. Wat behoedde de stad Ammonihah voor vernietiging?

2. Geef een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat dit beginsel ook
voor deze tijd geldt.

3. Welke troost en geruststelling geeft dat beginsel jou?

Zou jij voor een grote som geld je getuigenis ontkennen? In
Alma 11 stelde Zeezrom, een slechte wetgeleerde, de leringen
van Alma en Amulek op de proef. Zoek op hoeveel geld hij
Amulek bood als die het bestaan van God wilde ontkennen.
Let er ook op hoe Amulek Zeezrom in verwarring bracht.

De Schriften begrijpen

Alma 11:5–19 – Het muntstelsel van de Nephieten
Aan de hand van het volgende overzicht krijg je meer inzicht in
het Nephitische muntstelsel tijdens de regering van de rechters.
Je ziet dat het dagloon van een rechter in die tijd gelijk stond aan
een senine goud. (Zie Alma 11:3.)

Alma 11:38–39 – Waarom is Jezus Christus ook de
‘Eeuwige Vader’?
Zie hoofdstuk Mosiah 15–16.

Zilveren munten = gouden munten = waarde in graan

Leah geen 1/8 maat

Shiblum geen 1/4 maat

Shiblon geen 1/2 maat

Senum Senine 1 maat

geen Antion 1 1/2 maat

Amnor Seon 2 maten

Ezrom Shum 4 maten

Onti Limnah 7 maten

Nephitische maten en gewichten

Alma 11
De opstanding ‘zal tot allen komen’

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 11 en maak daarbij opgave A en B.

Bereken

Lees Alma 11:1–19 en maak de volgende rekensommen:

1. Hoeveel maten graan kon een Nephitische rechter van zijn
dagloon betalen? (Zie vss. 3, 7.)

2. Hoeveel daglonen was een onti zilver? (Zie vss. 11–13.)

3. Hoeveel daglonen bood Zeezrom aan Amulek als die zijn
getuigenis wilde verloochenen? (Zie vs. 22.)

4. Hoeveel zou Zeezroms omkoopsom in deze tijd waard zijn?

5. Waarom zou het belangrijk zijn dat je iets van het Nephitische
muntstelsel afweet?

Bruikbare teksten voor zendelingen

Aan zendelingen worden vaak veel vragen gesteld. Schrijf op
welke verzen uit Alma 11:36–46 jij zou gebruiken om de volgende
vragen te beantwoorden:

1. Hoe zie ik er na mijn opstanding uit?

2. Hoeveel mensen die op aarde leven, zullen worden opgewekt?

3. Wat moet ik doen om in de hemel te komen?

4. Zal ik na mijn opstanding ooit weer sterven?

Je zult in je leven vaak de kans
hebben om anderen deelgenoot te
maken van het evangelie en om er
met mensen die geen lid zijn van
de kerk over te praten. Alma 11
is een verslag van Amuleks
belevenis met Zeezrom. In Alma

12 wordt verteld hoe Alma het
evangelie uitlegde aan Zeezrom en

de mensen die er bij stonden.
Vraag je bij het lezen van

hoofdstuk 12 af hoe
zendelingen in deze tijd
die leringen in hun
lessen kunnen
gebruiken.

Zeezrom

Alma 12
Alma onderwijst in het plan 

van verlossing
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De Schriften begrijpen

Alma 12:9–10 – Hoe kan ik ‘de verborgenheden Gods’
te weten komen?
Hedendaagse openbaring maakt duidelijk dat we stap voor stap
vooruitgang maken. We ontvangen meer licht en waarheid naar-
mate we Gods geboden onderhouden en leven volgens het licht
en de waarheid die we al hebben ontvangen. (Zie LV 84:44–47;
93:20, 27–28.)

Alma 12:16–18, 32 – Wat is de tweede dood?
Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf
apostelen, heeft uitgelegd: ‘De verzoening was absoluut nood-
zakelijk om de mens in staat te stellen zich te reinigen van zonde
en de tweede dood te overwinnen, welke de geestelijke dood is
die ons scheidt van onze Vader in de hemel. Want in de Schriften
lezen wij, zeven keer staat het er, dat niets onreins de tegen-
woordigheid van God kan ingaan.’ (De Ster, juli 1988, blz. 63.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 12 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Geef een definitie

1. Lees Alma 12:6 en noteer drie zinnen waaruit Satans
bedoelingen duidelijk worden.

2. Schrijf voor elke zin die je genoteerd hebt, één methode die
Satan gebruikt om de jeugd in deze tijd fouten te laten maken.

3. Bestudeer Alma 12:9–11 en schrijf een definitie voor de term
‘ketenen der hel’.

Schrijf een toespraak

Stel dat je opdracht hebt gekregen om tijdens een avondmaals-
dienst te spreken over het onderwerp ‘Het laatste oordeel’. Schrijf
een korte toespraak en gebruik Alma 12:12–18 als verwijzing.
Gebruik ten minste twee citaten uit die verzen.

Een val omhoog

Lees Alma 12:19–27 en beant-
woord de volgende vragen:

1. Wat gebeurde er toen Adam
van de verboden vrucht nam?

2. Wat zou er gebeurd zijn als
Adam van de vrucht van de
boom des levens genomen
had nadat hij van de verboden
vrucht gegeten had? (Zie
vs. 23.)

3. Waarom is een ‘proefstaat’
nodig vóór onze opstanding
en voordat we geoordeeld
worden? (Zie Alma 42:4–5.)

Het priesterschap is het gezag dat God aan de mens gegeven
heeft voor het heil van zijn kinderen. In het voorbestaan heeft
onze hemelse Vader mannen gekozen van wie Hij wist dat ze
Hem in de sterfelijkheid konden helpen. Hoe wist Hij wie Hij
moest kiezen? Alma heeft dat uitgelegd en ons inzicht gegeven
in de grote verantwoordelijkheid die rust op de schouders
van degenen die het priesterschap ontvangen. Als je Alma 13
gelezen hebt, zul je kunnen uitleggen waarom het priesterschap
belangrijk is en wat de Heer verwacht van degenen die dat
gezag bezitten.

De Schriften begrijpen

Alma 13:1–18 – ‘De heilige orde van God’
De zinsnede ‘heilige orde van God’ of een vorm daarvan komt
in Alma 13 vaak voor. Het heeft betrekking op het Melchizedeks
priesterschap. Vóór de tijd van Melchizedek werd dat priester-
schap genoemd: het heilige priesterschap naar de orde van de Zoon
Gods.

‘Doch uit achting of eerbied voor de naam van het Opperwezen,
en om het te veelvuldig herhalen van zijn naam te voorkomen,
noemde de kerk in dagen van ouds dat priesterschap naar
Melchizedek, of het Melchizedeks priesterschap’ (LV 107:3–4).

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 13 en maak daarbij opgave A en opgave B of C.

Leg uit wat het betekent

Vat de boodschap in Alma 13:1–6 in je eigen woorden samen.

Houd een vraaggesprek met een
priesterschapsdrager

Lees Alma 13:7–13 samen met iemand die het Melchizedeks
priesterschap draagt. Stel de volgende vragen en noteer zijn
antwoorden:

1. Wat is volgens jou in deze verzen de belangrijkste leerstelling?

2. Waarom zou het een voorrecht zijn om het Melchizedeks
priesterschap te dragen?

3. Hoe zou het zijn als alle priesterschapsdragers beantwoordden
aan de beschrijving in vers 12?

Alma 13
Het priesterschap van God
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Introduceer een leider van de kerk

Jou is gevraagd om Melchizedek aan te kondigen als spreker
tijdens een haardvuuravond. Gebruik Alma 13:14–19 om een
aantal feiten te verzamelen die je in je introductie gaat gebruiken.
Schrijf op wat je zou zeggen om die belangrijke man aan te
kondigen.

Vaak vereist het moed om de leringen van de dienstknechten
van de Heer te volgen. Maar de moeilijkheden waar de nederige
mensen in Alma 14 mee te maken kregen, zijn echt opmerkelijk.
Je zult verbaasd staan hoeveel bekeerlingen en andere recht-
schapen mensen voor hun geloof moeten doorstaan. Let speciaal
op wat Amulek dacht van wat hij zag en op de kracht en de
wijsheid van Alma. Probeer je daarbij nog voor te stellen wat
de goddelozen dachten toen ze zagen wat er uiteindelijk met
Alma en Amulek gebeurde.

De Schriften begrijpen

Alma 14:8–11 – Waarom staat de Heer toe dat
rechtschapen mensen lijden?
Velen van ons voelen zich misschien wel net als Amulek toen hij
zag hoe de rechtschapen, nederige mensen moesten lijden. Maar

Alma gaf hem (en ons) het inzicht dat
onze hemelse Vader een bredere

visie heeft op iets wat in de ogen
van sterfelijke mensen een tragedie
is. Ouderling Spencer W. Kimball,
voormalig lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, heeft

uitgelegd:

‘Wij merken dat veel mensen kritiek
hebben als een rechtschapen persoon

sterft, een jonge vader of moeder
uit een gezin wordt weggerukt, of
als iemand op gewelddadige wijze
om het leven komt. Sommigen

raken verbitterd als het erop lijkt
dat herhaald bidden niet beantwoord

wordt. Sommigen verliezen hun geloof
en worden pessimistisch als het ernaar

uitziet dat de plechtige zalving van heilige mannen genegeerd
wordt. (. . .) Maar als alle zieken genazen, als alle rechtschapen
mensen beschermd en de goddelozen vernietigd werden, zou
het hele programma van onze Vader tenietgedaan worden en zou
het belangrijkste evangeliebeginsel, de keuzevrijheid, niet meer
bestaan. (. . .)

Alma 14
De evangelieboodschap

wekt boosheid bij de goddelozen

‘Als alle gebeden onmiddellijk verhoord zouden worden in over-
eenstemming met onze zelfzuchtige verlangens en ons beperkte
inzicht, dan zou er weinig of geen lijden, verdriet, teleurstelling
of zelfs dood zijn; en als dat er niet was, zou er ook geen vreugde,
succes, opstanding, eeuwig leven en goddelijkheid zijn.’ (‘Tragedy
or Destiny’, Improvement Era, maart 1966, blz. 180, 210; zie ook
Alma 60:13; LV 98:13.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 14 en maak daarbij opgave A of B.

Leg de beginselen uit

1. Bestudeer Alma 14:8–11; 60:13; en het citaat van ouderling
Kimball hiervoor en leg dan uit waarom Alma en Amulek
geen gebruik maakten van hun priesterschapsmacht om de
rechtschapen mensen te redden die gedood zouden worden.
Let vooral op hoe Alma de leiding van de Geest volgde.

2. Welk inzicht krijgen we door de uitspraak van ouderling
Kimball in het feit dat Alma en Amulek zo lang moesten
wachten voordat ze de kracht kregen zichzelf uit de
gevangenis te verlossen? (Zie Alma 14:26–29.)

Onbeantwoorde vragen

Toen ze Alma en Amulek gedwongen hadden toe te kijken terwijl
de trouwe gelovigen verbrand werden, stelden de goddeloze
rechters van Ammonihah hun vele vragen, waarvan er zeven in
Alma 14:14–21 zijn opgetekend.

1. Zoek die vragen op, schrijf ze in je aantekenschrift en noteer
dan het antwoord dat Alma en Amulek volgens jou hadden
kunnen geven.

2. Lees Alma 14:2–5 nog eens door, lees dan 3 Nephi 14:6 en
Matteüs 27:11–14, en leg uit waarom zij volgens jou weigerden
antwoord te geven op de vragen van de goddeloze rechters.

3. Is het nodig om iedereen antwoord te geven die jou bespot
vanwege je overtuiging of die kritiek heeft op het werk van de
Heer? Waarom, of waarom niet?
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Alma waarschuwde de goddeloze mensen van Ammonihah
dat ze vernietigd zouden worden als ze zich niet bekeerden.
(Zie Alma 8:16–17; 9:4.) In Alma 16 staat hoe die profetie in
vervulling ging. Ironisch genoeg verheugde de rest van het land
zich in grote zegeningen van de Heer terwijl de kerk groeide
door Alma’s onderricht en onder zijn leiding. Denk er bij het
lezen van dit hoofdstuk over na wat Mormon ons wilde bij-
brengen door het verhaal van Ammonihah te stellen tegenover
de beschrijving van de zegeningen die de rechtschapen mensen
ten deel vielen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 16 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Teken een kaart

1. Teken in je aantekenschrift een eenvoudige versie van de
landen van het Boek van Mormon die je vindt op bladzijde
187. Schrijf daarin de plaatsen die in Alma 16:1–8 genoemd
worden. Laat dan, met pijltjes en uitleg zien wat er in de
verzen 1–8 gebeurde.

2. Welke les zou Mormon ons door dit verhaal willen leren?

Stel je voor dat jij in dat verhaal
voorkomt

Lees nog eens door hoe het leven in Zarahemla was toen ‘de kerk
op alle plaatsen gevestigd’ was. (Alma 16:15; zie vss. 15–21).
Beschrijf twee zaken die jij toen het fijnst gevonden zou hebben.

Beschrijf de voordelen

Lees Alma 16 en beschrijf ten minste drie goede zaken die jouw
gemeenschap ten deel zouden vallen als iedereen het evangelie
naleefde.

Alma 16
Het einde van de stad Ammonihah

Zoals je in Alma 14 gelezen hebt, verdreven de goddeloze
mensen van Ammonihah een deel van de mensen die in Alma’s
boodschap geloofden, waaronder ook Zeezrom, en verbrandden
zij de anderen. In Alma 15 staat waar die gelovigen heen
gingen en wat er gebeurde met Zeezrom en Amulek, die in
Ammonihah alles wat ze hadden waren kwijtgeraakt. Let ook
op wat er in dit hoofdstuk staat over de gevolgen van schuld
en de macht van de verzoening.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 15 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Wat zou hij gezegd kunnen hebben?

Lees Alma 15:1–4 nog eens door
en schrijf dan een boodschap
waarin staat wat Zeezrom
volgens jou tegen Alma en
Amulek had willen zeggen.

Schrijf een dagboekfragment

Schrijf een dagboekfragment alsof jij Zeezrom of Alma was die
vertelt over de gebeurtenis die in Alma 15:5–12 beschreven
wordt.

Geef een eigentijds voorbeeld

1. Noteer aan de hand van Alma 15:16 wat Amulek opofferde om
de Heer te dienen.

2. Beschrijf iemand die je kent en die, net als Amulek, bereid was
om iets voor zijn of haar zending op te offeren.

Alma 15
Zending naar het land Sidom
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In Mosiah 28 wilden de vier zoons van koning Mosiah liever
op zending dan koning worden. Alma 17 begint met het verslag
van hun zending onder de Lamanieten, waarin we prachtige
voorbeelden tegenkomen van wat het betekent om zendeling te
zijn. Let bij het lezen van de volgende hoofdstukken vooral op
wat je te weten komt over de voorbereiding, de daden en de
leringen van succesvolle zendelingen. Denk eraan: je hoeft geen
voltijdzendeling te zijn om toe te gaan passen wat je leert.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 17 en maak daarbij opgave A of B.

Zoek het patroon

1. Maak in je aantekenschrift een eenvoudig overzicht zoals je
hieronder ziet. Bestudeer dan Alma 17:2–3 en noteer in de
vakjes het patroon dat de zoons van Mosiah volgden om
geestelijke kracht te krijgen.

Ammon, Aäron, Omner, Himni

Alma 17
Een zending onder de Lamanieten

2. Welke van die geestelijke zegeningen zou jij vooral willen
ontvangen? Wat moet je daarvoor doen?

De Schriften toepassen

Stel je de volgende situatie voor: broeder Brown en broeder Wilson
zijn de eerste zendelingen die in een klein, afgelegen stadje op
zending worden geroepen. De burgemeester van het stadje had
gehoord dat de zendelingen waren aangekomen en stuurde hun
een boodschap dat ze niet welkom waren. ’s Morgens, tijdens hun
evangeliestudie, lazen de zendelingen Alma 17. Ze kregen allebei
het gevoel dat ze in hun situatie van dat moment moesten
toepassen wat ze daaruit geleerd hadden.

1. Schrijf een einde aan dit verhaal waarin je vertelt wat deze
twee zendelingen volgens jou zouden kunnen doen om de
beginselen waarover ze in Alma 17 geleerd hadden, toe te
passen. Probeer zoveel mogelijk beginselen van effectief
zendingswerk te noemen.

2. Noteer aan het einde van je verhaal de beginselen die zij
toepasten en de verzen waarin je die beginselen hebt
gevonden.

Een goede zendingservaring hangt vaak af van de manier waar-
op men met het evangelie kennismaakt. Hoe zou jij beginnen
met evangelieonderwijs aan een koning? Let bij het lezen van
Alma 18 op of je meer voorbeelden kunt vinden van hoe je het
evangelie effectief kunt verkondigen – zowel voor wat betreft
hetgeen je vertelt als hoe je dat doet.

Alma 18
De bekering van koning Lamoni

Hun 
voorbereiding:

Het resultaat:
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De Schriften begrijpen

Alma 18:36–43 – De kracht van de leringen
van het evangelie
Waar begin je als je de kans hebt iemand over het evangelie te
vertellen die niet eens iets over God weet? Let erop dat Ammon
begon met de vragen van koning Lamoni over de aard van God
te beantwoorden (zie Alma 18:18–28) en hem vervolgens vertelde
over de schepping (zie vss. 28–36), de val en ook over het gevallen
gedrag van zijn voorouders (zie vss. 36–38), en over de verzoe-
ning, of ‘het plan der verlossing’ (vs. 39). Ammon was geïnspi-
reerd in de keuze van wat hij behandelde en in welke volgorde
hij dat deed. Het maakte diepe indruk op koning Lamoni.
(Zie vss. 42–43.)

Ouderling Russell M. Nelson, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft ons inzicht gegeven in het belang van die lerin-
gen: ‘Daar [de verzoening] centraal staat in het plan, behoren we
te proberen de betekenis [ervan] te begrijpen. Voordat we die
echter kunnen begrijpen, moeten we de val van Adam begrijpen.
En voordat we de val volledig kunnen waarderen, moeten we
eerst de schepping doorgronden. Die drie gebeurtenissen – de
schepping, de val en de verzoening – zijn drie belangrijke steun-
pilaren van Gods plan en leerstellig met elkaar verbonden.’
(De Ster, januari 1994, blz. 32.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 18 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Vergelijk de Schriften met een
eigentijds voorbeeld

1. Lees het volgende verhaal van ouderling Robert E. Wells,
voormalig lid van de zeventig. In welk opzicht lijkt dat verhaal
op Ammons belevenis die in Alma 17–18 beschreven wordt?

‘Twee zendelingen ontmoetten een hoogleraar en gaven hem
zendingslessen. (. . .) Hij stond niet open voor hun boodschap,
maar moest voor een operatie naar het ziekenhuis. Toen hij
in het ziekenhuis lag, verkommerde zijn tuin. De twee zende-
lingen kregen de ingeving om hun voorbereidingsdag te
gebruiken om zijn gazon te maaien, de heg te knippen en
onkruid te wieden.

‘De echtgenote vertelde haar man wat ze hadden gedaan. Hij
liet de zendelingen naar het ziekenhuis komen en zei met
tranen in zijn ogen: “Nog nooit van mijn leven heeft iemand
zoveel moeite voor me gedaan.”
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‘Zijn houding veranderde. Hij volgde de zendingslessen.
Aanvankelijk was hij wantrouwend geweest, maar nu toonde
hij intense belangstelling en hij werd zichtbaar nederiger. Hij
bad voor het eerst sinds hij een kind was geweest, ontving een
getuigenis en liet zich dopen.’ (Ensign, november 1985, blz. 28.)

2. Wat voor hulp kun jij thuis, in de buurt en in de samenleving
in deze periode van je leven bieden?

Een plan om te onderwijzen
in het evangelie

Ammon onderwees de koning stap voor stap in het evangelie.

1. Maak in je aantekenschrift een overzicht zoals je hier ziet en
noteer bij elke stap een samenvatting van wat Ammon de
Lamanitische koning in Alma 18:24–40 bijbracht.

2. Leg uit waarom Alma er volgens jou voor koos om die
leringen in die volgorde te behandelen.

Beginselen van evangelieverkondiging

Schrijf drie belangrijke beginselen van evangelieverkondiging op
die je gevonden hebt in Alma 17–18 en die volgens jou door alle
leden van de kerk – niet alleen door voltijdzendelingen – gebruikt
kunnen worden.

In Alma 19 staat een aantal opmerkelijke gebeurtenissen opge-
tekend. Ze lijken misschien nog opmerkelijker als je nog eens
in Alma 17:14–15 naleest onder wat voor soort mensen Ammon
werkte. Besteed extra aandacht aan wat Mormon ons aan de
hand van die gebeurtenissen wilde leren, zoals aan het einde
van Alma 19 beschreven wordt.

Alma 19
De vrouw van koning Lamoni 

en anderen bekeren zich

De bekering van een koning

vss. 28–32

vss. 33–35

vss. 36–40

Alma 18:24–27
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 19 en maak daarbij de opgaven A en B.

Het bekeringsproces

In Alma 19 staat veel over het bekeringsproces. Beantwoord de
volgende vragen om dat proces te ontdekken:

1. Wat zijn in Alma 19:6, 33 volgens jou de belangrijkste woorden
en zinnen waarmee de bekering van koning Lamoni en zijn
dienstknechten beschreven wordt? Waarom is elk woord en
elke zin die je gekozen hebt, belangrijk?

2. Hoe is Abish volgens Alma 19:16–17 tot bekering gekomen?

3. Hoe zijn volgens Alma 19:29–35 andere Lamanieten tot
bekering gekomen?

4. Waarom zouden sommigen zich niet bekeerd hebben?

Denk erover na welke woorden, zinnen of gebeurtenissen in
Alma 19 het meest overeenkomen met jouw bekeringsproces.

Wat is de moraal van het verhaal?

In Alma 19:36 heeft de profeet en historicus Mormon uitgelegd
wat hij wilde dat wij van Ammons ervaringen zouden leren.
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1. Leg in je eigen woorden uit wat die les volgens Mormon
inhoudt en noteer ten minste twee gebeurtenissen uit Alma
17–19 waarmee dat beginsel wordt toegelicht.

2. Welke invloed heeft dat beginsel op jouw leven?

Niet alle zoons van Mosiah hadden zoveel succes op hun
zending als Ammon. In Alma 20 zul je lezen hoe Ammons
broer, Aäron, en zijn metgezellen in de gevangenis terecht
kwamen. Je zult ook lezen hoe Ammon hen vrij kreeg door een
zwaardgevecht met Lamoni’s vader! Wat aanvankelijk een
heel gevaarlijke situatie was, eindigde als een geweldige kans
om zendingswerk te doen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 20 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Interview een zendeling

1. Lees Alma 20:1–5 nog eens door en leg uit hoe Ammon wist
dat zijn broers in de gevangenis zaten.

2. Interview iemand in je ring of district die op zending is
geweest of op dit moment op zending is, en vraag hem of haar
te vertellen over een gebeurtenis waarbij hij of zij geleid werd
door de Geest. Schrijf een samenvatting in je aantekenschrift.

Maak de zinnen af

Ammon sprak de boze
vader van koning
Lamoni moedig toe.
Hieronder staan zinnen
waarin wordt
samengevat wat hij zei
en hoe de vader van
koning Lamoni
reageerde. Zet de zinnen
in je aantekenschrift
en maak ze in je eigen
woorden af. Maak
gebruik van wat je uit
Alma 20:17–27 hebt
opgemaakt. Zet achter
elke afgemaakte zin de
naam van degene die
dat gezegd heeft.

Alma 20
Ammon ontmoet de vader 

van Lamoni
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Dear Family;        March 31

Hi! How are you all? I am fine. I wanted to write and 

thank you all for the great… 

1. Maak uw zoon niet dood. Als u dat wel doet, zou het beter
zijn dat . . .

2. Als u sterft, dan . . .

3. Ik weet dat, als ik mijn zoon zou doden, . . .

4. Laat mijn broers vrij uit de gevangenis . . .

5. Als u mijn leven spaart . . .

6. Omdat u om mijn zoon geeft . . .

Een verandering van hart

Gebruik letterlijke aanhalingen uit Alma 20 voor het antwoord
op vraag 1 en 2. Beantwoord vraag 3 in je eigen woorden:

1. Wat vond koning Lamoni’s vader van Ammon toen zij elkaar
voor het eerst ontmoetten?

2. Waarom veranderde hij van mening?

3. Wat kunnen we daaruit leren over de manier waarop we
moeten omgaan met degenen die zich tegen de waarheid
verzetten?

Alma 21–26 bevat het verslag van het zendingswerk van
Aäron, Muloki en hun broeders. Zij maakten heel wat anders
mee dan Ammon. Let er bij het lezen van Alma 21 op in welk
opzicht en waarom het anders was. Je zult verbaasd staan wie
hun de meeste last bezorgde.

De Schriften begrijpen

Alma 21:3 – Wie waren de Amalekieten en het volk
van Amulon?
De Amalekieten waren afvallige Nephieten. Dit is de eerste
keer dat ze in het Boek van Mormon genoemd worden. Het volk
van Amulon waren afstammelingen van de goddeloze priesters
van koning Noach die hun gezinnen verlieten, de wildernis in
vluchtten, met Lamanitische vrouwen trouwden en deel werden
van de Lamanitische gemeenschap. (Zie Mosiah 23:31–35.)

Alma 21:4 – De orde van de Nehoren
Zie het hoofdstuk Alma 1 voor informatie over de ‘orde der
Nehoren’.

Alma 21
Aäron en zijn broers onderwijzen 

de Lamanieten

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 21 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf een brief

Schrijf, als je Alma 21 gelezen hebt, een brief naar huis alsof jij
Aäron bent en in het kort je belevenissen vertelt.

Je favoriete tekst

Lees Alma 21:9 nog eens. Stel dat je een vriend of vriendin ‘de
Schriften wilt uitleggen’ aangaande de Heiland. Welke tekst in
het Boek van Mormon zou je aan hen willen voorleggen voor
zover je dat tot nu toe bestudeerd hebt? Waarom?

Zendelingen hebben de opdracht het evangelie te verkondigen.
Die opdracht brengt echter veel moeilijkheden met zich mee.

Een zendeling moet zich afvragen: ‘Wat
ga ik behandelen? Hoe kan ik mensen

de Geest laten voelen? Hoe reageer ik
op hun vragen? Let op positieve
voorbeelden van evangelieonderwijs
terwijl je leest hoe Aäron de vader
van koning Lamoni onderwees.
Vergelijk hoe en wat hij onderwees
met Ammons belevenis in
Alma 18:22–40.

De vader van koning Lamoni

De Schriften begrijpen

Alma 22:12–14 – Om de verzoening te begrijpen,
moeten we eerst de leer van de schepping en de val
van Adam begrijpen.
Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, heeft geschreven: ‘In het eeuwige plan
van onze Vader waren de schepping, de val en de verzoening
opgenomen, met elkaar verweven tot één geheel.’ (A New Witness
for the Articles of Faith [1985], blz. 82.)

President Ezra Taft Benson heeft ons hierin nog meer inzicht
gegeven:

‘De heiligen van het Boek van Mormon wisten dat het
verlossingsplan moest beginnen met de val van Adam. (. . .)

Alma 22
Aäron onderwijst de koning 

van de Lamanieten
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‘Zoals iemand pas naar voedsel verlangt als hij honger heeft, zo
verlangt hij pas naar de verlossing van Christus als hij weet
waarom hij Christus nodig heeft.

‘Iemand weet pas goed genoeg waarom hij Christus nodig
heeft als hij de leer van de val en het gevolg ervan voor de hele
mensheid begrijpt en aanvaardt. En in geen ander boek ter
wereld wordt die belangrijke leer zo goed uitgelegd als in het
Boek van Mormon. (. . .)

‘Aanvaarden en onderwijzen wij wat in de openbaringen
gezegd wordt over de schepping, Adam, de val van de mens en
verlossing van die val door de verzoening van Christus? (. . .)

‘Begrijpen wij de verzoening en verkondigen we die ook
effectief? Welke betekenis heeft het lijden van de Heer in
Getsemane en op Golgota voor ieder van ons persoonlijk?

‘Wat betekent verlossing van de val voor ons?’ (Ensign, mei 1987,
blz. 85.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 22 en maak daarbij opgave A en B.

Zoek sleutelwoorden

1. Lees Alma 22:5–11 nog eens door en noteer vijf sleutelwoorden
waarmee je de belangrijkste begrippen in die tekst aangeeft.

2. Omcirkel het woord dat volgens jou het belangrijkst is en leg
uit waarom je dat woord koos.

3. Waarom zouden zendelingen eerst de grondbeginselen van het
evangelie behandelen?

Beantwoord de vraag

1. In welke drie belangrijke leerstellingen onderwees Aäron de
koning volgens Alma 22:12–14?

2. Toen hij die leerstellingen geleerd had, stelde de koning twee
belangrijke vragen. (Zie vs. 15.) Schrijf die twee vragen op in je
eigen woorden.

3. Schrijf aan de hand van het patroon in Alma 22:15–18 op wat
jij zou antwoorden als een vriend of vriendin je die vragen
stelde.

Ken je iemand die zich door zendingswerk tot de Heer en zijn
evangelie heeft bekeerd? Hoe veranderden die mensen toen ze
het evangelie aanvaardden? Op welke manieren heeft de studie
van het Boek van Mormon jouw leven beïnvloed? Let er bij
het lezen van Alma 23 op hoe het volk veranderde door de
evangelieboodschap van Ammon. Let op het verbond dat zij
sloten en overdenk hoe dat hun toekomst zou beïnvloeden.

De Schriften begrijpen

Alma 23:17 – Wat betekent de naam Anti-Nephi-Lehi?
De naam Anti-Nephi-Lehi zou kunnen betekenen dat de bekeer-
lingen net zo wilden worden als Nephi en Lehi en dat ze een
nieuwe naam kozen waarin hun oprechte verlangen tot uiting
kwam. Onderzoek toont aan dat in sommige talen het woord
anti uit dezelfde bron komt. De betekenis ervan is dan ‘in aan-
wezigheid van’ of ‘uitzien op’, alsof je in een spiegel kijkt. De
betekenis komt overeen met het woord navolging. Als we het zo
opvatten zou de naam Anti-Nephi-Lehieten betrekking kunnen
hebben op degenen die wilden navolgen wat de nakomelingen
van Nephi en Lehi verkondigden. (Zie Daniel H. Ludlow,
A Companion to Your Study of the Book of Mormon [1976], blz. 210.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 23 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Een oprechte bekering

Lees Alma 23:6–13 en beantwoord de volgende vragen:

1. Waaruit bleek dat de Lamanieten die zich hadden laten dopen,
bekeerd waren tot de Heer?

Alma 23
De Anti-Nephi-Lehieten
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2. Waarom zouden die Lamanieten ‘immer getrouw’ (vs. 6)
gebleven zijn?

3. Welke wapens van opstand tegen God zouden de mensen in
deze tijd moeten ‘afleggen’?

Onderwijzen in het evangelie

Bestudeer Alma 23:4–6 en beantwoord de volgende vragen:

1. Wat gebruikten Aäron en zijn
broeders als belangrijkste bron
voor hun onderwijs?

2. Door welke kracht werden zij
geholpen?

3. Welke zinnen beschrijven hoe
effectief hun onderwijs was?

4. Door welke ervaringen is
jouw getuigenis sterker
geworden?

Leg uit wie en waarom

Lees Alma 23:6–13, 16–18 nog eens door. Leg uit wie de mensen
waren die de naam Anti-Nephi-Lehieten hadden aangenomen en
waarom ze zo getrouw de geboden onderhielden.

Denk aan de verbonden die
je bij je doop hebt gesloten en
denk eraan hoe belangrijk die
verbonden zijn. Zou je eerder
je leven geven dan je verbon-
den verbreken? De Anti-
Nephi-Lehieten vonden hun
verbonden meer waard dan
hun leven. Denk er bij het
lezen over hun belofte over na
hoeveel moed het vergt om je
in de wereld van deze tijd aan
je verbonden te houden.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 24 en maak daarbij opgave A en B.

Alma 24
Een verbond waaraan 

men zich houdt

Waar of niet waar?

Schrijf de volgende beweringen
in je aantekenschrift. Geef aan de
hand van Alma 24:11–19 aan welke
beweringen juist zijn. Zet daar waar
achter. Herschrijf de beweringen die
niet waar zijn zo dat ze waar zijn.

1. De mensen dachten dat ze het
meest verdorven waren van alle
mensen omdat ze vóór hun
doop moorden hadden begaan.
(Zie vs. 11.)

2. De Anti-Nephi-Lehieten
waren er zeker van dat ze 

vergeving zouden krijgen als ze weer oorlog gingen voeren.
(Zie vss. 12–13.)

3. De mensen legden hun wapens af omdat ze bang waren om
in de oorlog gedood te worden. (Zie vs. 16.)

4. Die bekeerlingen besloten dat ze liever door de Nephieten
verzorgd wilden worden dan dat ze gingen moorden en
stelen. (Zie vs. 18.)

5. Hun bekering was zo intens dat ze liever stierven dan dat ze
een zonde begingen. (Zie vs. 19.)

Maak een gedenkteken

Lees Alma 24:17–26. Stel dat er een gedenkteken werd opgericht
op de plaats waar die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Maak een tekening van dat gedenkteken zoals jij vindt dat het
eruit moet zien en wat er volgens jou op moet staan.

De Heer heeft zijn profeten gestuurd als zijn boodschappers en
om zijn wil bekend te maken. Soms voorspellen zij toekomstige
gebeurtenissen. In Alma 25 wordt in verbazingwekkende details
getoond hoe sommige profetieën van de gemartelde profeet
Abinadi in vervulling gingen. Denk bij het lezen ervan na over
de boodschappen van de huidige profeet en waarom we geluk-
kiger worden als we zijn raad opvolgen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 25 en maak daarbij opgave A of B.

Alma 25
Een profetie gaat in vervulling
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Hoe ging de profetie in vervulling?

1. Voordat Abinadi de vuurdood stierf, profeteerde hij over zijn
aanklagers en hun nakomelingen. Lees Abinadi’s laatste
woorden en Mosiah 17:14–19 en vat de onderdelen van zijn
profetie samen.

2. Onderzoek in Alma
25:4–12 door welke
gebeurtenissen Abinadi’s
woorden in vervulling
gingen. Zet het nummer
van het vers naast de
profetie op je lijstje.

3. Bespreek met je ouders,
leerkracht of een ander
volwassen lid van de
kerk een aantal profe-
tische woorden van
hedendaagse profeten
die in vervulling zijn
gegaan. Schrijf op wat
je ervan leert.

Zoek sleutelbegrippen

Veel Lamanieten sloten zich aan bij de Anti-Nephi-Lehieten en
aanvaardden de wet van Mozes. Zoek de zinnen in Alma 25:15–16
waarin wordt uitgelegd waarom de wet van Mozes in die tijd
een belangrijk onderdeel was van het evangelie, en vat dan in één
zin samen waarom die wet volgens jou een steun was voor de
Nephieten.

Voltijdzendelingen komen
vaak heel enthousiast
terug. Hoe spreken
getrouwe zendelingen bij
hun terugkeer meestal
over hun zending, over de
mensen die zij over het
evangelie verteld hebben
en over de Heer? Stel je
voor, als je Alma 26 leest,
dat je erbij was toen
Ammon op zijn zending
terugkeek. Komt hij
opschepperig of nederig

over? Aan wie gaf hij de eer voor zijn succes? Wat kun je van
zijn voorbeeld leren over dankbaarheid?

Alma 26
‘In zijn kracht kan ik alles doen’

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 26 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Maak het overzicht af

In Alma 26:3–7 gebruikte Ammon omschrijvingen om zijn ideeën
duidelijk te maken. Neem het volgende overzicht over en maak
het af:

Beantwoord in je eigen woorden

Lees Alma 26:10 nog eens door en zoek op waar Ammon volgens
Aäron mee bezig was.

1. Lees Alma 26:11–16 en vat samen wat Ammon volgens jou
in werkelijkheid zei en deed.

2. Geef voorbeelden uit jouw leven van momenten waarop jij
hulp van de Heer ontving.

Schrijf een brief

1. Lees Leer en Verbonden 18:13–16 en noteer de beloften die
de Heer deed aan degenen die het evangelie verkondigen.
Zoek de beschrijvingen in Alma 26:1–4, 13–14, 35 die met
die beloften overeenkomen en zet naast elke belofte die je
genoteerd hebt het nummer van het vers waarin dat staat.

2. Schrijf een brief aan een zendeling die je kent, of praat met een
teruggekeerde zendeling, en haal de verzen uit Alma 26 aan
die jij het mooiste vond. Vraag hem of haar jou een korte
beschrijving toe te sturen van de grootste vreugde die hij of
zij in de dienst van de Heer heeft ondervonden.

vs. 3 ‘De donkerste Een heel zondige 
afgrond’ toestand

vs. 3 ‘Middelen
in de handen 
Gods’

vs. 5 ‘De oogst
was rijp’

vs. 5 Werkten hard aan de
verkondiging van het
evangelie en hadden
succes

vs. 5 Bekeerlingen die tot de 
kerk werden gebracht

vs. 6 Blijven in momenten van
verleiding standvastig in
hun geloof

vs. 7 ‘De Heer
des oogstes’

Alma 26 Ammons woorden Betekenis
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Uit het feit dat veel Lamanieten zich bekeerd hadden en liever
hun leven gaven dan weer hun zwaarden op te nemen, blijkt
wel hoezeer ze Hem toegewijd waren. Zoals je in Alma 24
gelezen hebt, hebben de daden van die toegewijde en boetvaar-
dige Lamanieten bijgedragen tot de bekering van nog meer
Lamanieten. Maar niet iedereen werd geraakt door hun daden.
Andere Lamanieten (en afvallige Nephieten) bleven proberen de
Anti-Nephi-Lehieten uit te roeien. In Alma 27 zul je merken
wat de Heer over die situatie zei. Denk tijdens het lezen na over
de beslissing die de Nephieten namen. Waarop zou jij gestemd
hebben? Waarom? In welk opzicht kunnen we hun voorbeeld
in deze tijd toepassen?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 27 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Wat was het plan?

Aan de hand van het volgende overzicht zul je begrijpen welk
probleem Alma had en welk plan hij besloot uit te voeren. Neem
het overzicht over in je aantekenschrift en maak het dan af aan
de hand van de informatie in Alma 27:1–12.

Wat er in feite 
gebeurde 

(zie vss. 14–15, 20–26)

Het plan  
(zie vs. 5)

Voordelen
1.
2.

De veiligheid van de Anti-Nephi-Lehieten

Het probleem 
(zie Alma 27:1–4)

Hoe het besluit 
genomen werd 
(zie vss. 10–12)

Nadelen
1.
2.
(zie vss. 6–9)

Alma 27
Een nieuw toevluchtsoord 

voor de Anti-Nephi-Lehieten

Wat zijn de voorwaarden?

1. Wie ervaart volgens Alma 27:18 de grootste vreugde en het
grootste geluk?

2. Wie zullen weten of wat er in Alma 27:18 gezegd wordt, waar
is of niet? Wie zullen het zeker niet weten?

3. Zoek aan de hand van de hulpmiddelen in je Schriften nog
twee voorwaarden om grote vreugde en geluk te ervaren.

Zoek woorden en zinsdelen

1. Noteer de woorden en zinsdelen uit Alma 27:27–30 die
aangeven waardoor de Anti-Nephi-Lehieten, het volk van
Ammon, zich onderscheidde.

2. Aan welke van die kenmerken zou jij herkend willen worden?
Waarom?

Het leek juist en gepast om het volk van Ammon toe te staan
zich te vestigen in het land waar de Nephieten woonden. Maar
wat zou je doen als dat betekende dat je een vader of een broer
verloor in een veldslag om hen te verdedigen? In Alma 28 zul
je zien hoezeer de Nephieten bereid waren om mensen die in
nood verkeerden te helpen en te doen wat de Heer wilde dat ze
deden. Besteed bijzondere aandacht aan de laatste verzen van
het hoofdstuk, waarin Mormon ons eraan herinnert dat veel
lijden en verdriet waarover we in Alma 28 lezen, niet nodig was
geweest. Hij geeft aan wat de werkelijke oorzaak was van die
en andere ‘verschillen’ – met andere woorden, waarom er soms
dingen gebeuren die niet echt eerlijk of rechtvaardig zijn. Hij
brengt ons ook in herinnering waardoor dergelijke gebeurte-
nissen voorkomen kunnen worden. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 28 en maak daarbij opgave A.

Wat is de moraal?

In Alma 28:13 schreef Mormon de eerste van twee ‘aldus zien
wij’-verklaringen. Daarna legde hij uit welke les we kunnen
trekken uit de beschreven gebeurtenissen. Vat zijn les in je
eigen woorden samen en leg uit wat dat te maken heeft met
de gebeurtenissen in het hoofdstuk. In Alma 28:14 staan nog
twee ‘aldus zien wij’-verklaringen. Die kun je in je Schriften
markeren.

Alma 28
De Nephieten verdedigen 

het volk van Ammon
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Een eervolle zending voorziet in veel waardevolle ervaringen
en mogelijkheden tot geestelijke groei. Het vervult je hart met
vreugde. Probeer je, als je Alma 29 leest, in te leven in de
vreugde die Alma voelde als hij dacht aan de zegeningen die
hij en anderen ontvangen hadden door het aandeel in het werk
van de Heer. Zendelingen in deze tijd kunnen diezelfde vreugde
voelen als zij anderen tot zegen zijn door hun dienstbetoon.
Let er ook op hoe Alma’s vreugde zijn verlangens beïnvloedde.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 29 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Geef advies

Schrijf aan de hand van wat je in Alma 29 te weten komt een brief
met adviezen die je zou kunnen meegeven aan een jongeman die
naar zijn zendingsgebied gaat. Noem in die brief ten minste twee
begrippen uit Alma 29 over de houding van een goede zendeling.

Let op een belangrijk woord

In Alma 29:10–13 komt het woord gedenk een aantal keren voor.
Elke keer als je dat woord tegenkomt, kun je het markeren.

1. Wat gedacht Alma? Waarom gedacht hij dat?

2. Wat gedenk jij als je je geestelijke instelling wilt verhogen?

Geef een definitie

Hoe zou Alma volgens Alma 29:13–17 succes omschrijven als het
ging om een dienstknecht van de Heer – zoals een zendeling?
(Lees in Alma 8:15 wat de engel al eerder tegen Alma gezegd had
en waardoor hij redenen had om blij te zijn, ondanks zijn schijn-
baar weinig succesvolle inspanningen.)

Alma 29
‘O, dat ik een engel ware‘

President Ezra Taft
Benson heeft ons in
herinnering gebracht:
‘Het Boek van
Mormon ontmaskert
de vijanden van
Christus. (. . .) In
onze tijd geeft het de
nederige volgelingen
van Christus kracht
tegen de boosaardige
plannen, werkwijzen en
leringen van de duivel. Het
soort afvalligen in het Boek
van Mormon is hetzelfde als
in deze tijd. God heeft, in
zijn oneindige voorkennis, het
Boek van Mormon dusdanig
vorm gegeven dat we de fouten van onze tijd kunnen herkennen
en weten hoe we verkeerde opvoedkundige, politieke, godsdien-
stige en filosofische denkbeelden moeten bestrijden.’ (‘The Book
of Mormon Is the Word of God’, (Ensign, januari 1988, blz. 3.)

Alma 30 was blijkbaar een van de hoofdstukken waarover
president Benson sprak. Daarin zul je lezen over een antichrist
die argumenten gebruikte die heel veel leken op de leringen en
overtuigingen van sommige mensen in onze tijd. Let bij het
lezen op de fouten die hij in zijn redenering gebruikte om valse
en goddeloze leringen te laten lijken op iets wat elke intelligente
persoon kon aannemen. Dit hoofdstuk kan een heel waardevol
hulpmiddel zijn om valse leringen van onze tijd te onderkennen
en te weerleggen.

De Schriften begrijpen

Alma 30:12–50 – Kritiek op de kerk en vragen om tekens
De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Wanneer iemand opstaat
om anderen te veroordelen, wanneer hij fouten zoekt in de kerk
en zegt dat zij op het verkeerde pad zijn en dat hij het bij het goede
eind heeft, weet dan dat die mens zich bevindt op het brede pad
naar de afvalligheid; en als hij zich niet bekeert, zal hij, zo zeker
als God leeft, afvallig worden. Dat beginsel is net zo juist als het
beginsel dat Jezus te berde heeft gebracht toen Hij zei dat wie
om een teken vraagt, overspel pleegt; en dat beginsel is eeuwig,
onweerlegbaar en net zo stabiel als de zuilen van de hemel; want 

Alma 30
Korihor, de antichrist
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als u ziet dat iemand om een teken vraagt, kunt u er zeker van
zijn dat het een overspelige is.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, blz. 156–157.) Dat die laatste uitspraak waar is, kunnen
we zien in Alma 30:18, 53.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 30 en maak daarbij opgave A of B en daarna
opgave C of D.

Leg uit wat de gevolgen zijn

Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf apos-
telen, heeft gezegd: ‘Ware leer die begrepen is, voert tot verande-
ring in houding en gedrag.’ (De Ster, januari 1987, blz. 15.) We
zouden ook kunnen zeggen dat geloof in valse leerstellingen tot
verandering in houding en gedrag voert. Dat kunnen we zien in
het verhaal over Korihor.

1. Maak een overzicht van vier kolommen zoals je hieronder ziet.
Noteer in de eerste kolom ten minste vijf leringen die Korihor
in Alma 30:13–18 verkondigde als waarheid. Zet in de tweede
kolom welke invloed geloof in die bepaalde leerstelling volgens
jou zou hebben op iemands houding en gedrag. Zet de juiste
leerstelling in de derde kolom. Schrijf dan in de laatste kolom
welke invloed die ware leer waarschijnlijk op iemands
houding en gedrag zal hebben.

2. Welke invloed had Korihor, of hoopte hij volgens Alma 30:17–18
te hebben op de houding en het gedrag van mensen?

Ontmasker de problemen van
de logica

Als mensen redetwisten, proberen ze vaak logica te gebruiken
om aan te tonen hoe redelijk ze zijn. Een logisch argument begint
echter met bepaalde ideeën waarin iemand gelooft of waarvan
hij aanneemt dat ze waar zijn. Korihor vormde daarop geen
uitzondering. In Alma 30:12–18 kwam hij tot twee ‘logische’
conclusies. We kunnen die zien als het resultaat van zijn logica
en woordenwisseling omdat hij het woord ‘daarom’ gebruikte,
of met andere woorden zei: ‘We moeten tot de logische conclusie
komen dat’.

1. Kijk wat Korihor in vers 15 vaststelde. Zoek dan op wat hij als
waar aannam om tot die conclusie te komen.

2. Kijk wat Korihor in vers 17 vaststelde. Zoek dan op wat hij als
waar aannam om tot die conclusie te komen

De valse leer
van Korihor

Invloed op
houding 

en gedrag
Ware leer

Invloed op
houding 

en gedrag

Gevolgen van ware en valse leer

3. Wat is het probleem met wat Korihor als waarheid aannam? 

4. Korihor vroeg aan de gelovigen hoe zij zeker wisten dat wat
zij geloofden, waar was. Datzelfde zouden we ook aan Korihor
kunnen vragen. Let op de vraag die Alma hem stelde in vers
40. Welke bewijzen gaf Alma toen in de verzen 40 en 41 van
wat naar zijn overtuiging waar was?

Hoe zegt men dat in onze tijd?

Noteer vijf uitspraken die Korihor deed in Alma 30:12–18, 23–28
en die mensen nu nog steeds gebruiken als argumenten tegen het
ware evangelie van Jezus Christus. Schrijf naast elke uitspraak
van Korihor hoe men datzelfde argument nog steeds gebruikt.

Bevestig die conclusie

In Alma 30:60 heeft Moroni uitgelegd wat hij ons wilde laten
leren van het voorbeeld van Korihor. Maak gebruik van wat je in
Alma 30 geleerd hebt voor een opsomming van wat de waarheid
van Mormons uitspraak kan bevestigen.

Aan het einde van Alma 30 lezen we dat Korihor stierf terwijl
hij bedelde bij een volk dat de Zoramieten genoemd werd. In
Alma 31 lezen we dat Alma en anderen daar het evangelie
gingen verkondigen. Hoewel zij Korihor onder hun voeten
vertrapten, kwamen veel van zijn denkbeelden voor in de gods-
dienst van de Zoramieten. Let daarop als je dit hoofdstuk leest.
Je zult in Alma ook twee totaal verschillende gebeden lezen.
Overdenk daarbij wat die gebeden onthullen over degenen die
die gebeden uitspraken.

De Schriften begrijpen

Alma 31:3 – De Zoramieten
In het Boek van Mormon komen
twee volken voor die Zoramieten
genoemd worden. De eerste groep
bestond uit nakomelingen van de
knecht van Laban, Zoram, die met
Nephi uit Jeruzalem vertrok. De
tweede groep bestond uit volge-
lingen van een afvallige Nephiet,
Zoram, die zijn volk voorging in
de opstand tegen de Nephieten en
de wegen van de Heer.

Alma 31
Een zending onder de Zoramieten
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In Alma 31 heb je gelezen over het zendingswerk onder de
Zoramieten. Wat zou je hun hebben willen leren als jij Alma
was? Hoe zou jij dat aanpakken?

Alma 32 is een lievelingshoofdstuk van zendelingen omdat ze
daardoor de mensen beter kunnen uitleggen hoe zij te weten
kunnen komen dat de evangeliebeginselen waar zijn. Het is
echter niet alleen voor onderzoekers van de kerk. Iedereen –
ongeacht ons geestelijk niveau – kan de beginselen die Alma
in dit hoofdstuk behandelde, toepassen.

De Schriften begrijpen

Alma 32:21–22 – Wat is het verschil tussen overtuiging,
geloof en kennis?
Overtuiging kan passief zijn, slechts een aanvaarding dat iets
waar is, terwijl geloof actief is. Voor geloof is overtuiging en
vertrouwen nodig. Het geeft ons zekerheid en zet ons aan tot
actie. Zonder overtuiging kunnen we geen geloof hebben, maar
we kunnen een overtuiging hebben en toch geen geloof. Het is
daarom niet genoeg om alleen in Jezus Christus te geloven. Als
we willen dat het evangelie ons tot zegen is, moeten we geloof
hebben dat ons motiveert Hem te volgen. Met kennis is het
hetzelfde als met overtuiging: er is actie nodig om er nut van te
hebben. Alleen weten dat iets goed voor ons kan zijn of ons kan
schaden, is zinloos als we niet naar die kennis handelen. We
krijgen bijzondere kennis als we geloof oefenen en proberen het
evangelie na te leven. Als we met geloof handelen naar onze
overtuiging, zal de geest ons hart en ons verstand aanraken. We
ontvangen dan een getuigenis van de Heilige Geest waardoor we
kunnen zeggen dat ‘we weten’ dat Christus onze Heiland is en
dat de kerk waar is. (Zie James E. Talmage, De artikelen des geloofs,
blz. 106–118.)

Alma 32
Een proef met het woord

Alma 31:5 – De kracht van het woord
Het is interessant om te zien dat Alma een politiek probleem
probeerde op te lossen met een geestelijk medicijn. De Nephieten
waren bang dat de Zoramieten de Lamanieten zouden opstoken
tot een oorlog tegen de Nephieten. Alma vond dat hij dat het
beste kon voorkomen door het evangelie onder de Zoramieten
te verkondigen, zodat zij een verandering van hart zouden
ondergaan. Alma koos ervoor om de oorzaak van het probleem
aan te pakken, en niet de symptomen.

In een toespraak, getiteld ‘De kracht van het woord’ gaf president
Ezra Taft Benson de priesterschapsleiders de raad om de wortel
van de problemen in de kerk aan te pakken: ‘Vaak spannen we
ons in om de deelname aan activiteiten in onze ringen te vergroten.
We werken ijverig aan een hoger percentage aanwezigen in de
avondmaalsdienst. We werken hard om meer jongemannen op
zending te laten gaan. We streven naar meer tempelhuwelijken.
Dat zijn allemaal prijzenswaardige inspanningen en ze zijn
belangrijk voor de groei van het koninkrijk. Maar als afzonder-
lijke personen en gezinnen zich regelmatig en consequent in de
Schriften verdiepen, zullen die andere zaken vanzelf in orde
komen. Getuigenissen zullen sterker worden. De toewijding zal
toenemen. Gezinnen zullen sterker worden. Er zal persoonlijke
openbaring plaatsvinden.’ (Zie De Ster, juli 1986, blz. 77.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 31 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Schrijf een voorbeeld

In Alma 31:5 heb je gelezen dat Alma geloofde dat het woord van
God de kracht heeft om mensen te inspireren tot zaken waartoe
het zwaard of een andere vorm van dwang niet in staat is. Geef
een voorbeeld uit je eigen leven waaraan we kunnen zien hoe
de Schriften of de leringen van leiders van de kerk jou hebben
gemotiveerd om te handelen op een manier waartoe niemand
jou had kunnen dwingen.

Maak een verbinding

Noteer de zinnen uit Alma 31:8–20 waaraan we zien in welk
opzicht de goddeloze leringen en gebruiken van de Zoramieten
overeenkwamen met wat Korihor verkondigde. Noteer achter
elke zin een versnummer uit Alma 30 waarin Korihor dat
denkbeeld uitdroeg.

Maak een vergelijking

Vergelijk de houding en het gebed van de Zoramieten in Alma
31:13–18, 23 met Alma’s houding en gebed in Alma 31:24–38.
Noem daarbij ten minste twee belangrijke verschilpunten. Sluit af
door op te schrijven wat lezers in deze tijd zouden moeten leren
om het beginsel van het gebed goed te kunnen toepassen.
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 32 en maak daarbij de volgende opgaven (A–C).

Tekstenbeheersing – Alma 32:21

1. Schrijf een voorbeeld waarmee je aantoont hoe geloof te
herkennen is aan gehoorzaamheid aan Gods geboden. Geef in
je voorbeeld manieren aan waarop iemand geen ‘volmaakte
kennis’ kan hebben maar toch ‘hoopt (. . .) op dingen die niet
worden gezien, maar die waar zijn’.

2. Stel dat je met een vriend of vriendin een gesprek had over
geloof. Jij gaf Alma’s definitie van geloof in Alma 32:21. Jouw
vriend of vriendin vroeg toen: ‘Maar hoe weet je nu dat iets
wat je niet ziet, waar is?’ Wat zou jij antwoorden? Geef een
duidelijk voorbeeld van iets waarvan je weet dat het waar is,
maar dat je niet kunt zien.

Schrijf de instructies

Schrijf de instructies stap voor stap voor het ‘experiment’ dat
Alma in Alma 32:27–43 beschreef. Zorg dat je ook vermeldt hoe
verhinderd wordt dat iemand de juiste resultaten verkrijgt.

Zoek naar een denkbeeld dat steeds
herhaald wordt en leg het uit

Zoek drie woorden die in elk vers van Alma 32:41–43
voorkomen. Leg uit waarom die eigenschappen of kenmerken
alle drie belangrijk zijn in het proces van geestelijke groei en
geestelijk inzicht. Je kunt die woorden in je Schriften markeren.

In Alma 32 onderwees Alma de Zoramieten in het proces van
groei in geestelijk geloof en geestelijke kennis. Hij spoorde hen
aan om de waarheden van het evangelie door het woord van
God in hun hart te planten en legde uit hoe dat zaadje van het
woord van God kon uitgroeien tot een machtige boom van licht,
vreugde en eeuwig leven. In Alma 33 lezen we welke evangelie-
waarheden hij hen toen wilde laten ‘planten’. Let erop hoe
Alma’s leringen juist een antwoord waren op de vragen en de
problemen die hij in Alma 31–32 bij de Zoramieten zag.

De Schriften begrijpen

Alma 33:3–17 – Zenos en Zenock
Zie het hoofdstuk 1 Nephi 19.

Alma 33
De woorden die zij moesten planten

Alma 33:18–22 – Waarom heeft Mozes een slang
op een staf gezet?
Ouderling Bruce R. McConkie, voormalig lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Toen de Heer ‘vurige slangen’
in de wildernis zond waardoor veel mensen in Israël gebeten en
gedood werden, maakte Mozes een koperen slang en zette die op
een staf. Vervolgens bleef iedereen die door het kruipend gedierte
gebeten was en in geloof zijn ogen opsloeg naar de koperen slang,
in leven; de anderen stierven. Waarom? Omdat Mozes van God
het gebod had gekregen om dat te doen, en omdat het in Israël
een verordening was – een verordening die verricht werd als
afschaduwing van het feit dat de beloofde Messias op het kruis
verheven zou worden, en dat iedereen die in geloof naar Hem
opkeek, in leven zou blijven: de anderen zouden sterven.’ (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, vier delen [1979–1981],
deel 1, blz. 476–477.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 33 en maak daarbij opgave A of B.

De oplossingen die de Heer geeft

1. In Alma 31:8–23 en 32:2–5 hebben we gelezen welke proble-
men de Zoramieten hadden en hoe velen van hen afgedwaald
waren. Noem ten minste twee van die problemen en valse
leringen en vat dan samen welke antwoorden en oplossingen
Alma daar in Alma 33 voor gaf.

2. Waarom was het belangrijk dat Alma de Zoramieten eerst
vertelde over experimenteren met het woord van God (in
Alma 32) en daarna pas advies gaf over manieren waarop
ze hun problemen konden oplossen (in Alma 33)?

De slang op een staf

1. Lees Numeri 21:4–9 en Alma 33:18–22, en leg dan uit waarom
de koperen slang op de staf een zinnebeeld (symbool) was
van Jezus Christus. (Zie, als je hulp nodig hebt, het hoofdstuk
Alma 33.)

2. Hoe kan opkijken naar Christus of je tot Christus wenden jou
tot steun zijn?

Ben je ooit verdwaald? In Alma 34 getuigde Amulek dat de
hele mensheid zonder de verzoening van de Heiland op twee
verschillende manieren zou sterven en voor eeuwig verloren zou
zijn. Zo ernstig zijn de gevolgen van de val van Adam voor de
hele mensheid. Overdenk bij het lezen op welke manieren wij
door de verzoening van Jezus Christus die beide manieren van 

Alma 34
Het eeuwige plan van verlossing
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sterven te boven kunnen komen. Denk eraan dat wij, om alle
zegeningen van Gods plan van verlossing te ontvangen, ons
aandeel moeten leveren door te doen wat onze hemelse Vader
van ons verlangt. Let op wat je moet doen om zijn plan in
werking te laten treden.

De Schriften begrijpen

Alma 34:9–14 – ‘Een grote en laatste offerande’
Amulek onderwees dat alleen ‘een grote en laatste offerende’ de
macht zou hebben om Gods kinderen te verlossen van de val van
Adam, waardoor zonde en dood in de wereld waren gekomen.
(Zie Alma 34:10–12.) Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd:
‘Jezus was de enige die een dergelijke oneindige verzoening kon
bieden, daar Hij geboren was uit een sterfelijke moeder en een
onsterfelijke Vader. Vanwege dat unieke geboorterecht was Jezus
een oneindige Persoon.’ (De Ster, januari 1997, blz. 33.)

Alma 34:32–34 – Waarom is het belangrijk dat we ons
in dit leven bekeren en voorbereiden?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Dit leven is de tijd
die de mens gegeven is om zich te bekeren en zich erop voor te
bereiden God te ontmoeten. Degenen die in dit leven de kans
hebben om de waarheid te aanvaarden, hebben de verplichting
dat te doen; anders zullen ze niet volledig verlost worden.
De hoop op een beloning door wat we noemen sterfbedbekering
is ijdel.’ (Mormon Doctrine, blz. 631.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 34 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

Waaruit bestaat een getuigenis?

In Alma 34:8–16 staat een gedeelte van Amuleks getuigenis.

1. Lees de volgende verzen in Alma 34 en schrijf in je aanteken-
schrift wat ze volgens jou betekenen: de verzen 8–9; 10–12;
13–14; en 15–16.

2. Leg uit wat volgens jou het fundament van Amuleks
getuigenis was.

3. Welk deel van Amuleks getuigenis is ook een deel van jouw
getuigenis?

Schrijf een brief

Een vriendin vertelt je dat ze niet meer bidt omdat ze geen plekje
heeft om te bidden en ook niet weet waarvoor ze moet bidden.
Bestudeer Alma 34:17–27 en schrijf haar een brief, gebaseerd op
Amuleks raad waarin vijf suggesties worden gegeven waar,
wanneer en waarvoor ze zou kunnen bidden.

Tekstenbeheersing – Alma 34:32–34

Je maakt je zorgen over een vriend die de geboden niet onder-
houdt. Zijn opmerkingen vind je hieronder. Schrijf ze in je
aantekenschrift. Schrijf daarna voor elk van die opmerkingen
een antwoord. Gebruik woorden of zinnen uit Alma 34:32–34
in je antwoorden.

1. ‘Ik bekeer me wel voordat ik op zending ga, maar tot die tijd
wil ik een beetje lol hebben.’

2. Nou, als ik doodga, kan ik me nog altijd in de geestenwereld
bekeren. Daar is die toch voor?’

Schrijf een quiz

Schrijf voor elk vers in Alma 34:37–41 een vraag die met behulp
van dat vers beantwoord kan worden. Zet achter elke vraag jouw
antwoord.

Het evangelie naleven vereist soms moeilijke veranderingen
in ons leven. Misschien moeten we van baan veranderen,
nieuwe vrienden kiezen, of zelfs verhuizen. Let bij het lezen
van Alma 35 op de moeilijke veranderingen in het leven van
de Zoramieten die de woorden van Alma en Amulek geloofden,
en hoe de Heer zorgde dat ze vreugde vonden in het evangelie.
Denk erover na hoe dat jou hoop kan geven met betrekking tot
de moeilijkheden waarmee jij te maken hebt.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 35 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C)

Onthul het geheime plan

Doe net alsof je een spion bent die is binnengedrongen in de
leiding van de Zoramieten. Schrijf als je Alma 35:1–6 gelezen
hebt, een verslagje waarin je het goddeloze plan van de
Zoramieten beschrijft en welke gevolgen het zal hebben voor
degenen die de evangeliebeginselen naleven.

Alma 35
Zoramitische bekeerlingen 

vluchten naar Jershon
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Schrijf een nieuwsbericht

Lees Alma 35:7–12 en schrijf een nieuwsbericht over die crisis in
Jershon. Het moet bestaan uit:

1. Een kop.

2. Een voorbeeld van de dreigementen die volgens jou door de
Zoramieten ‘geuit’ kunnen zijn.

3. Een samenvatting van de reactie van de Ammonieten en hoe
dat verbetering zou kunnen brengen in een aantal situaties in
jouw buurt.

Beschrijf de gevoelens

1. Overdenk Alma 35:14–16 en beschrijf Alma’s gevoelens over
de situatie en wat hij eraan deed.

2. In welk opzicht komt dit overeen met wat hedendaagse
profeten ons geleerd hebben over de voorbereiding van ons
gezin op de toekomstige, moeilijke tijden die geprofeteerd
zijn?

Hoe bereidt een liefhebbende vader zijn kinderen erop voor
dat ze Satans verleidingen kunnen weerstaan? Hoe kan hij
hen inspireren om meer te verlangen naar de zegeningen van
het evangelie dan naar de stoffelijke aantrekkelijkheden van
de wereld? Alma 36–42 is een weergave van de raad van de
profeet Alma aan zijn zoons. Bestudeer die hoofdstukken met
een gebed in je hart om te begrijpen wat Alma zijn kinderen 

Alma 36
Alma vertelt Helaman 

over zijn bekering

wilde laten weten en doen. De waarheden waarin hij onderwees,
zijn beloften van onze tijdelijke en eeuwige zegeningen, die
verre overtreffen wat Satan te bieden heeft.

De Schriften begrijpen

Alma 36:18 – Bittere gal
Wij proeven ‘bittere gal’ als we berouw voelen of heel verdrietig
zijn als we iets verkeerd hebben gedaan. Maar niet iedereen laat
dat gevoel van berouw toe. President Spencer W. Kimball heeft
gezegd: ‘Degenen die dat laatste alternatief kiezen, worden
uiteindelijk ongevoelig en verliezen het verlangen om zich te
bekeren. De andere mogelijkheid is dat we door berouw komen
tot intens verdriet, vervolgens tot bekering en ten slotte tot
vergeving.’ (‘The Gospel of Repentance’, Ensign, oktober 1982,
blz. 4.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 36 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Gedenk de gevangenschap van
uw vaderen

Alma 36 begint en eindigt met Alma’s raad aan zijn zoon
Helaman om de gevangenschap van hun vaders en hun uitein-
delijke verlossing door de macht van God in herinnering te
houden. (Zie Alma 36:2, 28–29.) Let op hoe Alma zijn eigen leven
gebruikte als een voorbeeld van dat beginsel.

1. Lees Alma 36:6–16 en beschrijf op welke manieren Alma een
gevangene was geweest.

2. Lees de verzen 17–21 en beschrijf hoe Alma door de macht van
God verlost was.

3. Schrijf een korte alinea waarin je uitlegt hoe jij door die gebeur-
tenissen meer geloof krijgt in Gods macht om je te verlossen
van de beproevingen die jou gevangen lijken te houden.

Zoek de onderdelen

Bewijs aan de hand van Alma 36:13–24 dat Alma alle onder-
staande onderdelen van bekering heeft doorgemaakt:

1. De zonde erkennen

2. Droefheid naar Gods wil

3. Belijden

4. Goedmaken (terugbetalen wat verloren is gegaan)

Leg de sleutelzin uit

Overdenk de zegeningen die in Alma 36:25–29 genoemd worden.
Noem bij elk van de volgende sleutelzinnen of sleutelwoorden de
zegening die erbij hoort en leg uit waarom die zegeningen
belangrijk zijn:

1. ‘Uit God geboren’ (vs. 26)

2. ‘Ondersteund’ (vs. 27)

3. ‘Mij (. . .) verheffen’ (vs. 28)
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Heb je wel eens een kompas gebruikt? Waarvoor gebruik je een
kompas? Er zijn perioden waarin we een geestelijk kompas
nodig hebben om ons te leiden. De Heer heeft ons een geestelijk
kompas gegeven. Kijk bij het lezen van Alma 37 wat dat
geestelijk kompas is en hoe het in deze tijd een hulpmiddel
voor je kan zijn.

De Schriften begrijpen

Alma 37:21–31 – De vierentwintig platen en geheime
samenzweringen
Alma vroeg Helaman dringend om de kronieken van de
Jaredieten (de vierentwintig gouden platen) onder zijn hoede
te nemen, opdat de eden, tekens en verbonden van de geheime
samenzweringen die geleid hadden tot de vernietiging van
de Jaredieten, niet bij de Nephieten bekend zouden worden.
Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven: ‘Door alle
eeuwen heen zijn er groepen, organisaties, kerken en regeringen
met soortgelijke geheime eden en doelstellingen geweest –
allemaal geïnspireerd door Satan.’ (Mormon Doctrine, blz. 471.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 37 en maak daarbij opgave A of B en opgave C.

Tekstenbeheersing – Alma 37:6–7

Sommige mensen schijnen te denken dat de Schriften gewone
lectuur uit het verleden is en in deze tijd van geen enkel nut is. 

Alma 37
‘[Leer wijsheid] in uw jeugd’

1. Lees Alma 37:6–7 nog eens door en geef één voorbeeld van
een ‘klein en eenvoudig’ vers uit de Schriften dat jou tot zegen
is geweest.

2. Doorzoek Alma 37:8–20 en noteer ten minste drie ‘wijze doelen’
waarvoor de Schriften bewaard zijn gebleven, en vertel in
het kort hoe die doelen de mensen van deze tijd tot zegen
kunnen zijn.

Tekstenbeheersing – Alma 37:35

Denk na over Alma 37:35 en over de manier waarop jij dat
aan een kind van vijf zou leren. Schrijf in het kort op wat jij
zou zeggen en bekrachtig je ideeën met de informatie in de
verzen 36–37.

Schrijf een gebruiksaanwijzing

In Alma 37:38–47 vergeleek Alma de Liahona, of richtingwijzer,
met de Schriften, of ‘de woorden van Christus’.

1. Lees die verzen nog eens en schrijf een gebruiksaanwijzing bij
de Liahona.

2. Leg uit waarom die aanwijzingen ook een hulpmiddel zijn om
de Schriften beter te gebruiken.

Alma’s raad aan zijn zoon Shiblon was kort (slechts één kort
hoofdstuk) maar krachtig. Bestudeer het zorgvuldig zodat je te
weten komt wat Shiblons sterke en zwakke kanten zijn. Let ook
op manieren waarop je je ouders vreugde kunt schenken.

Alma 38
Alma geeft zijn zoon Shiblon raad
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De Schriften begrijpen

Alma 38:12 – ‘Tracht al uw lusten te beteugelen’
Het doel van teugels is het paard
onder controle te houden en
leiding te geven, niet om het te
martelen of te vernietigen. Dat
is de betekenis van de raad om
onze lusten te ‘beteugelen’. ‘Is
zelfbeheersing verstandig omdat
er met onze lusten iets mis is,
of omdat er met onze lusten iets
in orde is? Alma zei tegen zijn
zoon: “Tracht tevens uw lusten
te beteugelen, opdat gij van liefde
vervuld moogt zijn.” (Alma 38:12;
cursivering toegevoegd.) Hij zei

niet dat je je lusten moest uitroeien of zelfs onderdrukken, maar
dat je ze moest beteugelen – onder controle houden, in banen
leiden, en ze ergens op richten. Waarom? Omdat discipline een
rijkere, diepere liefde mogelijk maakt.’ (Bruce C. Hafen en Marie
K. Hafen, The Belonging Heart [1994], blz. 302.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 38 en maak daarbij opgave A of B.

Zwakheid veranderen in kracht

1. Teken twee kolommen in je aantekenschrift en zet boven de ene
‘Shiblons sterke punten’ en boven de andere ‘Waarschuwingen
die Shiblon kreeg’. Lees Alma 38:1–5, 10–15 en noteer wat
volgens jou zijn sterke punten waren en welke waarschuwingen
hij kreeg.

2. Lees Ether 12:27 en leg uit waarom we krachtiger kunnen
worden als we gehoor geven aan de waarschuwingen van
onze leiders.

Schrijf een brief

Alma sprak met zijn zoon Shiblon over het proces dat nodig is
om geestelijke kennis te ontvangen.

1. Teken een overzicht zoals je hier ziet, maar laat de vragen
weg. Zoek bij het herlezen van Alma 36:6–9 naar antwoorden
op de vragen en noteer in de vakjes het vers of de verzen
waarin het antwoord staat.

2. Schrijf in je aantekenschrift een brief aan een vriend of
vriendin waarin je aangeeft hoe je geestelijke kennis verkrijgt.

Alma was blij met zijn zoons Helaman en Shiblon. Hij was
echter niet blij met het onzedelijke gedrag van zijn zoon
Corianton. Alma wist met hoeveel pijn zonde gepaard gaat en
hij wilde dat anderen die pijn vermeden. (Zie Alma 36:11–16.)
Daarom had hij Corianton iets meer te zeggen dan zijn andere
zoons. Let op de raad die Alma aan zijn zoon gaf om zijn
zonden te overwinnen.

De Schriften begrijpen

Alma 39:5–6 – Hoe ernstig zijn seksuele zonden
in de ogen van de Heer?

Het Eerste Presidium heeft tijdens de
algemene oktoberconferentie van
1942 in een voorgelezen boodschap
verklaard:

‘Seksuele zonde (. . .) volgt wat
betreft de ernst ervan, op moord. (. . .)

‘(. . .) Het is niet mogelijk seksuele
betrekkingen buiten het huwelijk of
onwettige seksuele relaties aan te
gaan (. . .) en toch te ontsnappen aan 

Alma 39
De ernst van seksuele zonde

Wat is de enige manier waarop we verlost
kunnen worden?

Wat heeft Alma ondergaan om vergeving van
zijn zonden te ontvangen?

Hoe beschreef Alma de geboorte die mensen
door hun bekering doormaakten?

Hoe ontvangen degenen die uit God geboren
zijn, meer geestelijke kennis?

Geestelijke kennis
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de straffen en de oordelen die de Heer aan die zonden heeft
verbonden.’ (Conference Report, oktober 1942, blz. 11.)

Alma 39:6 – In welk opzicht is het mogelijk om
vergeving te krijgen voor moord?
Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Moordenaars
krijgen op den duur wel vergeving, maar alleen in die zin dat
alle zonden worden vergeven, behalve de zonde tegen de Heilige
Geest; ze krijgen geen vergeving in de zin dat de celestiale zalig-
heid hun ter beschikking staat.’ (Mormon Doctrine, blz. 520.)

Ouderling Spencer W. Kimball, voormalig lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, heeft uitgelegd:

‘Johannes schreef: “Gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig
leven blijvend in zich heeft” (1 Johannes 3:15). De moordenaar
ontzegt zichzelf de zaligheid in het celestiale koninkrijk, en in dat
opzicht kan hij geen vergiffenis voor zijn misdaad ontvangen. (. . .)

‘Natuurlijk erkennen zowel de landswetten als die van God dat
er een groot verschil bestaat tussen moord of moedwillige dood-
slag, en manslag die niet van tevoren is beraamd. Zo moeten
mensen jammer genoeg in oorlogen anderen het leven benemen.’
(Zie Het wonder der vergeving, blz. 137, 139.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 39 en maak daarbij opgave B en opgave A of C.

Waarom was Alma bedroefd?

1. Lees Alma 39:1–11 en noteer vijf zaken die Corianton gedaan
of niet gedaan had, waarover Alma verdriet had en waardoor
Corianton geen goede zendeling kon zijn.

2. Schrijf op wat Corianton moest doen om zich te bekeren.
(Zie vss. 7–13.)

Schrijf een brief

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De kwellende plaag
van deze generatie is zedelijke verdorvenheid.’ (De Ster, juli 1986,
blz. 3.) Lees Alma 39:3–9 nog eens door en schrijf een alinea in je
aantekenschrift om iemand kracht te geven tegen de verleiding
van onzedelijkheid.

1. Leg uit hoe ernstig seksuele onzedelijkheid is.

2. Vertel waarom jij gekozen hebt om niet aan verleiding toe te
geven.

3. Maak gebruik van de uitspraak bij Alma 39:5–6 en leg uit
waarom die zonden volgens jou zo ernstig zijn. (Zie ook
LV 42:24–25.)

Welke invloed heb jij door je
voorbeeld?

Lees Alma 39:11–13 nog eens door en denk na over de invloed
van Coriantons voorbeeld op de Zoramieten.

1. Vergelijk wat Corianton deed (zie vs. 11) met wat hij had
moeten verkondigen (zie vss. 15–16).

2. Welke invloed kan er van een slecht voorbeeld uitgaan?

3. Welke invloed kan er van een goed voorbeeld uitgaan?

Heeft een vriend of vriendin jou wel eens gevraagd waar we na
onze dood heengaan? Hoe zou jij die vraag beantwoorden? In
Alma 40 staan Alma’s antwoorden op diverse vragen over het
leven na de dood. Lees wat Alma onderwees en kijk of hij
antwoord gaf op vragen die jij over het leven hierna gehad hebt.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 40 en maak daarbij opgave C en opgave A of B.

Maak de zin af

Neem Alma 40:1–8 door en zoek de woorden waarmee je de
volgende zinnen af kunt maken. Schrijf de volledige zinnen in je
aantekenschrift.

1. ‘[Er is] geen opstanding (. . .) dan .’

2. ‘Er is een tijd vastgesteld waarop .’

3. ‘Er moet noodzakelijk .’

Het paradijs of de gevangenis?

In Alma 40:11–15 worden twee toestanden in de geestenwereld
genoemd. Lees die verzen en noteer wat er volgt na de dood van
de rechtschapen mensen en na de dood van goddeloze mensen.
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Alma 40
De geestenwereld en de opstanding
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Geef de verklaring bij een vers

Schrijf aan de hand van wat je in Alma 40:15–26 te weten komt
een leerstellige verklaring over de opstanding bij elk van de
volgende zinsdelen:

1. De geest en het lichaam

2. Bij Christus’ opstanding

3. Tussen de dood en de opstanding

4. Een staat van gelukzaligheid of ellende

5. Voor God staan

6. Alles wordt hersteld

Heb jij je wel eens afgevraagd waarom sommige mensen de
gevolgen van iets wat ze verkeerd hebben gedaan, schijnen te
vermijden? Alma legde aan zijn zoon Corianton uit wat er
gebeurt met degenen die denken dat goddeloosheid je gelukkig
maakt. Let bij het lezen van Alma 41 op de leringen over een
laatste oordeel, over het beginsel herstelling, en over het feit
dat iedereen in de opstanding de eigenschappen en kenmerken
zal terugkrijgen die hij of zij zich in de sterfelijkheid heeft
verworven.

Alma 41
‘Goddeloosheid bracht 

nimmer geluk’

De Schriften begrijpen

Alma 41:2 – Wat is het ‘plan der herstelling’?
Het woord herstelling betekent: terugbrengen in een vorige toe-
stand. In Alma 40:1–41:2 wordt het plan van de herstelling
beschreven als de opstanding, waarbij de geest en het lichaam
weer samen worden gebracht. Nog een betekenis wordt gege-
ven in Alma 41:3–15. Het plan van de herstelling omvat ook het
laatste oordeel, waarbij we een beloning ontvangen die in over-
eenstemming is met wat we in de sterfelijkheid gedaan hebben.
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Er bestaat een
goddelijke wet van vereffening. De sterfelijkheid is daarom een
proeftijd. Mensen worden geoordeeld naar hun daden, en er
is een beloning of een straf voor de daden die in het sterfelijk
lichaam verricht zijn. Er bestaat geen partijdigheid in het konink-
rijk van God. De mens ontvangt wat hij verdient.’ (Answers to
Gospel Questions, deel 5, blz. 16.) Wat er in de eeuwigheid met ons
gebeurt wordt in werkelijkheid bepaald door ons gedrag en onze
verlangens in de sterfelijkheid. (Zie LV 88:21–32.)

Alma 41:11 – ‘Bittere gal’
Zie hoofdstuk Alma 36.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 41 en maak daarbij opgave A en B.

Beantwoord de vragen

Lees Alma 41:1–6 en schrijf de antwoorden op bij twee van de
volgende vragen over het plan van de herstelling:

1. In deze verzen heeft het woord herstelling soms betrekking op
de opstanding. Leg uit op welke andere manieren herstelling
hier wordt gebruikt.

2. Waarom is het plan van de herstelling rechtvaardig en eerlijk?

3. Wat gebeurt er volgens het oordeel van God met de
goddelozen?

4. Op welke aspecten van ons leven zullen we volgens
Mosiah 4:30 geoordeeld worden?

Tekstenbeheersing – Alma 41:10

President Ezra Taft Benson heeft 
gezegd: ‘Je kunt niet verkeerd
doen en je gelukkig voelen. Dat
is onmogelijk!’ (Voor de kracht
van de jeugd, blz. 4.) Gebruik
Alma 41: 3–10 bij het beantwoor-
den van de volgende vragen:

1. Waarom geldt de uitspraak van
president Benson zowel in dit
leven als in het leven hierna?

2. Waarom word je door godde-
loosheid nooit gelukkig?
Waarom worden we gelukkiger als we proberen het voorbeeld
en de leringen van Jezus Christus te volgen?
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JUSTICE MERCY

Aan het slot van zijn leringen aan Corianton gaf Alma
antwoord op vragen over een leven zonder bekering, zonde,
wetten en straffen. God kan zowel rechtvaardig als barmhartig
zijn. Alma 42 kan je het inzicht geven waarom je hier op aarde
bent en hoe belangrijk het aardse leven is voor je eeuwige
vooruitgang.

De Schriften begrijpen

Alma 42:7–9, 15 – De lichamelijke en de geestelijke
dood zijn veroorzaakt door de val en overwonnen
door de verzoening van Jezus Christus
In hun getuigenis van Jezus Christus hebben het Eerste Presidium
en het Quorum der Twaalf Apostelen verklaard:

‘Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening van de zonden van
het hele mensdom. Zijn plaatsbekledende lijden was zijn gift aan
allen die ooit op aarde zouden leven.

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

‘Hij is herrezen uit het graf “als eersteling van hen, die ontslapen
zijn” (1 Korintiërs 15:20).’ (De levende Christus [1 januari 2000;
36299 120].)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 42 en maak daarbij opgave B of opgave A en C.

Schrijf je antwoorden op

Gebruik Alma 42:1–10 om de
volgende vragen te beant-
woorden:

1. Welke twee soorten dood
ontstonden er als gevolg van de
val van Adam?

2. Welke dood zou geen gevolg
gehad hebben als Adam van de
boom des levens had genomen?

3. Welke dood zou Adam toch
ondergaan hebben als hij van
de boom des levens had
genomen?

Alma 42
Barmhartigheid en gerechtigheid

4. Wat zouden de gevolgen zijn geweest als Adam na de val van
de boom des levens had genomen?

5. Wat heeft de Heer na de val met de boom des levens gedaan?
Waarom?

6. Wat is een doel van onze proeftijd, of ons sterfelijk leven?

7. Hoe kun je jouw proeftijd verstandig gebruiken?

Vul het overzicht in

Teken het volgende overzicht in je aantekenschrift. Gebruik
Alma 42:11–24 en de uitspraak bij Alma 42:7–9 bij het invullen
van de ovalen met de twee belangrijkste gevolgen van de val, en
de rechthoek met de manier waarop die gevolgen overwonnen
zijn. Beantwoord daarna de vragen.

1. Wat ‘volvoert’ de verzoening volgens vers 15, en wat
‘bevredigt’ het?

2. Schrijf de volgende zin in je aantekenschrift en vul de open
plaatsen in met informatie uit vers 17: De mens kon zich
niet als hij niet eerst , waartoe hij niet in staat
was, tenzij er een was , die niet kon bestaan zonder
een .

3. Hoe wordt door de verzoening de lichamelijke dood
overwonnen? (Zie vs. 23)

4. Hoe wordt door de verzoening de geestelijke dood overwon-
nen die veroorzaakt was door de val van Adam? (Zie vs. 23.)

5. Aan welke groep wordt barmhartigheid betoond?
(Zie vss. 23–24.)

6. Hoe worden jouw gevoelens voor Jezus Christus beïnvloed
doordat je weet wat de verzoening voor jou uitwerkt?

Schrijf een samenvatting

Alma’s laatste woorden tot zijn zoon Corianton staan in
Alma 42:27–31. Stel je voor dat je vader of moeder bent van een
afgedwaalde zoon of dochter. Lees Alma 42:27–31 nog
eens door en schrijf in het kort op wat jij zou zeggen om je kind te
corrigeren en te sterken.

De val

Gevolgen van de val

De gevolgen van de val
zijn overwonnen door . . .
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In Alma 43 maken we kennis met opperbevelhebber Moroni,
een groot militair leider van de Nephieten, en wordt het verslag
van de oorlogen tussen de Lamanieten en Nephieten voortgezet.
Mormon had veel redenen om de oorlogsverslagen in het Boek
van Mormon op te nemen. Overdenk bij het lezen en bestuderen
van deze bladzijden waarvoor jij zou willen vechten. Is er iets
waarvoor jij je leven in de waagschaal zou stellen?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 43 en maak daarbij opgave A en opgave B of C.

Wat zijn redenen om oorlog te voeren?

1. Lees Alma 43:4–8 en noteer welke redenen de Lamanieten
hadden om een oorlog te beginnen.

2. Lees de verzen 9–12, 26, 30 en noteer welke redenen de
Nephieten hadden om oorlog te voeren.

3. Lees de verzen 18–21 en schrijf op hoe de Nephieten zich op
de oorlog voorbereidden.

4. Wat kun jij van de Nephieten leren om je voor te bereiden
zodat je de verleidingen van de sterfelijkheid kunt over-
winnen? (Zie ook LV 27:15–18.)

Alma 43
De Nephieten verdedigen hun gezinnen, 

hun vrijheid en hun godsdienst

Geef een beschrijving van Moroni

1. Lees Alma 43:16–17, 23–26, 53–54 en geef een beschrijving van
Moroni, de grote, militaire leider van de Nephieten.

2. Beschrijf iemand die je kent en die een aantal van Moroni’s
karaktertrekken heeft.

3. Noem twee karaktertrekken van Moroni die jij het liefste zou
willen hebben.

Teken een kaart

Herlees Alma 43:22–53 alsof jij militaire geschiedenis studeert en
doe dan het volgende:

1. Raadpleeg ‘Mogelijke locaties in het Boek van Mormon (ten
opzichte van elkaar)’ (blz. 187) en zoek de plaatsen op die in
Alma 43:22–53 genoemd worden.

2. Vergelijk waardoor de Lamanieten gemotiveerd waren om te
vechten met de motivatie van de Nephieten, en leg uit waarom
de Nephieten wonnen. (Zie vss. 43–50.)

3. Schrijf een alinea over wat volgens jou de belangrijkste les is
die zij uit die oorlog getrokken hebben.

Waarom liet Moroni zijn krijgers ophouden met vechten toen
zij op het punt stonden hun vijanden te vernietigen? Wat zegt
dat jou over Moroni’s hart? Moroni’s leiderschap verschilde
in hoge mate van dat van Zerahemnah. Je moet in gedachten
houden dat het allebei Nephieten waren en dat een groot deel
van het gevecht plaatsvond tussen getrouwe Nephieten en
afvallige Nephieten met de Lamanieten die zij hadden over-
gehaald om mee te vechten. Die oorlog had voorkomen kunnen
worden als er geen mensen als Zerahemnah waren geweest.
Wat voor gevoelens krijg je als er iets in je leven gebeurt wat
voorkomen had kunnen worden?

Alma 44
Een overwinning van de Nephieten
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 44 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Leid een vraaggesprek

Stel dat je na de oorlog een
vraaggesprek kon hebben met
opperbevelhebber Moroni en
Zerahemnah. Lees Alma 44:1–9
nog eens door en neem het vol-
gende in het vraaggesprek op:

1. Vergelijk wat volgens Moroni
en volgens Zerahemnah
de reden was van de
Nephitische overwinning.
(Zie Alma 44:3–4, 9.)

2. Leg uit waarom het volgens
jou voor sommige mensen
moeilijk is om de macht van
God te erkennen. (Zie
3 Nephi 2:1–2.)

Schrijf een nieuwsbericht

Schrijf een nieuwsbericht aan de hand van de beschrijving van
de oorlog in Alma 44:11–24 voor lezers die bezorgd uitkijken naar
nieuws over de oorlog.

Trek een vergelijking

1. Lees Alma 44:11–24 nog eens door en noteer manieren waarop
Moroni zelfs in oorlogstijd zowel gerechtigheid als barmhartig-
heid toonde. (Zie Alma 43:54.)

2. Lees Alma 42:22–24 en vergelijk Moroni’s gerechtigheid en
barmhartigheid met de gerechtigheid en barmhartigheid van
God.

Wanneer heb jij voor het laatst een gesprek gehad met je vader
of met een priesterschapsleider? Voordat hij de kronieken en het
leiderschap op zijn zoon Helaman overdroeg, had Alma een
gesprek met hem en zegende hij hem. Vraag je af in welk opzicht
het gesprek met Helaman overeenkomt met de gesprekken die
jij gehad hebt. Let op de belangrijke instructies die hij kreeg en
hoe moeilijk zijn roeping zou zijn.

Alma 45
Alma’s afscheid

De Schriften begrijpen

Alma 45:18–19 – Is Alma opgenomen?
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Het is heel
redelijk om te denken dat zowel Mozes als Alma, net als Elias en
Johannes [de openbaarder], zijn opgenomen om een bepaalde
taak te vervullen die de Heer op een toekomstig tijdstip nog voor
hen in petto had.’ (Answers to Gospel Questions, deel 5, blz. 38.)
Als rechtschapen personen opgenomen worden, ondergaat hun
lichaam een verandering zodat ze niet onderhevig zijn aan de
pijn of de dood die bij het sterfelijk leven hoort. Soms worden
opgenomen mensen zonder de dood te hebben ondergaan van de
aarde weggenomen om de doeleinden van de Heer te dienen.
Opgenomen mensen zullen echter nog een verandering onder-
gaan om van een opgenomen toestand over te gaan in een
herrezen staat.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 45 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Een gesprek met Alma

Alma 45:1–8 bevat Alma’s gesprek met zijn zoon Helaman.
Doe alsof Alma met jou sprak. Schrijf Alma’s vragen en jouw
eigen antwoorden op.

Geef je mening

Lees Alma 45:9–14 nog eens na.

1. Geef een samenvatting van de belangrijke profetie die
Helaman van Alma geheim moest houden.

2. Schrijf op waarom die profetie volgens jou geheim gehouden
moest worden.

3. Waarom kunnen we door die profetie weten dat Alma’s
vermogen om te profeteren en de toekomst te zien, een
geschenk van God is?

Alma
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Opgenomen mensen

Lees Alma 45:18–19 en de uitspraak van president Joseph Fielding
Smith bij Alma 45:18–19. Noteer ten minste drie waarheden die je
daaruit over opgenomen mensen te weten kunt komen.

Herinner je je nog wat je in Alma 2 gelezen hebt over de
opstand van Amlici? Zo’n soort opstand ontstond in Alma 46.
Amalickiah, nog zo’n zogenaamde koning, wilde de Nephitische
regering omver werpen. Let op de Nephitische opperbevelhebber
die zich opwierp om hem te bestrijden. Waarschijnlijk wordt hij
een van je favoriete helden in het Boek van Mormon. Let ook op
de methode die deze opperbevelhebber gebruikte om zijn volk ter
wille van de vrijheid achter zich te krijgen, en overdenk waarom
het zo doeltreffend was.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 46 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Wat zijn de sleutelwoorden?

1. Teken drie kolommen en zet erboven: ‘Het verlangen van
Amalickiah’, ‘De methode van Amalickiah’ en ‘Het resultaat
van Amalickiah’ Lees Alma 46:1–7 en zet sleutelwoorden in
de desbetreffende kolommen.

2. Lees de verzen 8–10 goed door en leg uit wat wij kunnen
leren van het resultaat van de invloed van Amalickiah op de
Nephieten.

3. Welke mensen, groepen of organisaties in onze tijd streven
misschien naar hetzelfde en gebruiken misschien dezelfde
methoden die Amalickiah gebruikte?

Schrijf een eigentijdse versie

Lees wat opperbevelhebber Moroni in Alma 46:12 schreef op
de banier der vrijheid. (Je kunt het eventueel in je Schriften
markeren.) Maak je eigen vrijheidsbanier die je in je kamer of
in het leslokaal van het seminarie zou kunnen ophangen.
Gebruik woorden of afbeeldingen die weergeven wat volgens
jou belangrijk genoeg is om het te beschermen en te verdedigen. 

Alma 46
De banier der vrijheid

Geef een toelichting bij het plaatje

Lees Alma 46:21–28 nog eens door en schrijf een dagboek-
fragment alsof jij daar aanwezig bent geweest. Leg uit wat er
gebeurt op het plaatje dat je hier ziet en hoe jij je gevoeld zou
hebben terwijl je naar opperbevelhebber Moroni luisterde.

Het feit dat Amalickiah uit Zarahemla moest
vluchten om zijn leven te redden, maakte geen

einde aan zijn plannen om de macht
over te nemen. Hij smeedde een
plan om de Lamanieten te
gebruiken om de Nephieten te
verslaan, zodat hij koning

over het hele land
kon worden. Je
zult aan zijn
slimme plan
kunnen zien hoe

verdorven hij was
en dat hij om niemand

iets gaf, behalve om zichzelf.

Alma 47
De man die koning wilde worden
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 47 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Stel een plan op

Alma 47:4–19 gaat over het plan van Amalickiah om koning
te worden. Maak gebruik van de onderstaande verzen om uit
te leggen wat hij van plan was en waarom.

Wat zouden zij zeggen?

Schrijf, als je in Alma 47:20–29 gelezen hebt wat Amalickiah deed,
in het kort op wat de volgende groepen mensen volgens jou over
het gebeurde gezegd zouden hebben:

1. De dienstknechten van de koning

2. De dienstknechten van Amalickiah

3. Het volk van Ammon

Schrijf een ‘aldus zien wij’-uitspraak

In Alma 47:36 staan interessante waarheden over het leven.
Overdenk wat Moroni schreef en schrijf dan op welke les wij uit dit
vers kunnen leren en hoe die les op onze tijd van toepassing is.

Denk eens aan een leider die veel invloed op jou gehad heeft.
Welke kenmerken heeft een succesvolle leider volgens jou? De
Heer zegende de Nephieten met een groot leider in een periode 

waarin de Lamanieten vastbesloten waren om het hele land in
hun macht te krijgen. Waardoor was opperbevelhebber Moroni
zo’n groot man? Wijs terwijl je Alma 48 leest een aantal van
zijn eigenschappen aan die jij ook graag zou willen hebben. Let
ook op Mormons indrukwekkende blijk van waardering voor die
moedige leider.

Alma 48
Opperbevelhebber Moroni, 

een man van God

(zie vs. 5) (zie vs. 4)

(zie vs. 10) (zie vs. 8)

(zie vs. 13)

(zie vs. 18)

Wat deed Amalickiah? Waarom deed hij dat?

De Schriften begrijpen

Alma 48:19 – ‘Niet minder dienstvaardig’
Als we in de Schriften lezen
over grote helden, kunnen
we soms het gevoel krijgen
dat we niet aan hun hoge
normen kunnen voldoen of
dat we niet veel kunnen
doen om het koninkrijk van
God te helpen opbouwen.
President Howard W. Hunter,
voormalig president van de
kerk, heeft gezegd: ‘Niet
iedereen die op school zit,
wordt voorzitter van het
studentencorps of presidente
van de ZHV, of leraar van
het ouderlingenquorum.
Jullie zullen niet allemaal

worden zoals Moroni en elke dag de toejuichingen van je
collega’s in ontvangst nemen. Nee, de meesten zullen stille,
betrekkelijk onbekende mensen worden, komen en gaan, en
zonder ophef hun werk doen. Tegen degenen die dat eenzaam,
beangstigend of gewoon onopvallend vinden, zeg ik dat jullie
‘niet minder dienstbaar’ zijn dan de opvallendste mensen die je
kent. Ook jullie maken deel uit van Gods leger.’ (‘“No Less
Serviceable’”, Brigham Young University 1990–1991 Devotional and
Fireside Speeches [1991], blz. 2.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 48 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Vergelijk de voorbereidingen

Moroni en Amalickiah hadden allebei een plan om de komende
oorlog te winnen.
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1. Lees Alma 48:1–10 en vergelijk wat die twee leiders deden om
hun volk voor te bereiden.

2. Wat deed opperbevelhebber Moroni het eerst om zijn volk
voor te bereiden. Wat zegt dat jou over zijn wijsheid en geloof?

3. Op welke manieren kun je wat Moroni deed, toepassen op de
problemen waarmee jij te maken hebt?

Schrijf een inleiding

Schrijf met gebruikmaking van de denkbeelden in Alma 48:10–13,
17–18 een alinea die voorgelezen zou kunnen worden als men jou
vroeg om Moroni te introduceren als spreker op een haardvuura-
vond voor de jeugd.

Hoe denken zij over oorlog?

Stel dat je geschiedenisleraar de klas vroeg om uit te zoeken hoe
verschillende godsdiensten of culturen over oorlog denken.

1. Bestudeer Alma 48:14–16, 23–25 en schrijf een alinea waarin je
de overtuiging van de Nephieten uitlegt.

2. Wat zou het voor de wereld betekenen als iedereen die over-
tuiging had?

Alma 49 gaat over de voorbereidingen die Moroni en
Amalickiah troffen om ten strijde te trekken. In Alma 49 zul
je lezen welke resultaten die voorbereidingen opleverden. Wat
is volgens jou het verschil tussen op je eigen kracht vertrouwen,
zoals Amalickiah, en op de Heer vertrouwen, zoals Moroni?
Vraag je bij het lezen van dit hoofdstuk af hoe je de beginselen
die je leert, kunt toepassen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 49 en maak daarbij opgave A.

Je bent oorlogscorrespondent

Stel dat je verslaggever bent met de opdracht om tijdens de oorlog
het Lamanitische leger te volgen.

1. Bedenk bij elke groep van drie verzen een kop en een kort
nieuwsbericht waarin je voor je lezers beschrijft wat er gebeurd
is: Alma 49:1–12, 13–25, en 26–30.

2. De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Wij hebben niet te worstelen
tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen 

Alma 49
Een overwinning van de Nephieten

de boze geesten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs 6:12). Leg uit
hoe je de les die je geleerd hebt van de oorlogsvoorbereidingen
van de Nephieten kunt toepassen in je geestelijke worstelingen
of gevechten met zonde en goddeloosheid.

Hoe vaak heb je, voor zover je het Boek van Mormon nu
gelezen hebt, gelezen dat de Heer beloofde dat het volk, als het
zijn geboden zou onderhouden, voorspoedig
zou zijn in het land? En hoe vaak heb je
die belofte in vervulling zien gaan in het
leven van de volken
in het Boek
van Mormon?
In Alma 50
staat nog een
voorbeeld
van die waar-
heid. Waarom
zou de Heer die
boodschap zo vaak
door zijn dienstknechten
laten herhalen?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 50 en maak daarbij opgave A of B.

Maak een tekening

In Alma 50:1–6 wordt een beschrijving gegeven van de verde-
digingswerken die gebouwd werden om de stad te beschermen.
Teken hoe die verdedigingswerken er volgens jou uit zagen.
Denk eraan dat ze sterk genoeg waren om de Nephieten in staat
te stellen weerstand te bieden aan de talrijke Lamanitische
strijders.

Leg uit waarom

Alma 50:23 bevat een belangrijke waarneming over die periode in
de geschiedenis van de Nephieten.

1. Bestudeer Alma 50:17–22 en noteer de waarheden die Mormon
ons wilde bijbrengen.

2. Waarom zouden die mensen zo gelukkig zijn?

Alma 50
De Heer helpt

zijn gehoorzame kinderen
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Wat doe jij als je te maken krijgt met tegenstrijdige meningen
over belangrijke zaken? Let bij het lezen van Alma 51 op het
conflict waarmee de Nephieten te maken kregen, waardoor de
situatie nog moeilijker werd. Denk erover na welke kant jij
gekozen zou hebben als jij in die tijd geleefd had.

De Schriften begrijpen

Alma 51:5–6 – Wie waren de vrijen en
de koningsgezinden?
In Alma 51 worden twee soorten regeringen beschreven. De ene
was gebaseerd op het denkbeeld dat de meerderheid van het
volk (de vrijen) zou kiezen ‘wat rechtvaardig is’ (Mosiah 29:26).
De andere bestond uit een groep mensen (de koningsgezinden)
die ‘macht en gezag over het volk’ wilden (Alma 51:8).

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 51 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Geef een beschrijving

Welke boodschappen zouden de koningsgezinden en de vrijen
hebben uitgebracht om het volk ertoe over te halen hun kant te
kiezen? Geef, als je Alma 51:1–8 gelezen hebt, van beide partijen
een korte beschrijving van hun politieke inzichten.

Zoek het antwoord

Bestudeer Alma 51:13–21 en noteer daarbij de antwoorden op de
volgende vragen:

1. Hoe reageerden de koningsgezinden op de aanval van de
Lamanieten?

2. Hoe reageerde de regering op wat de koningsgezinden deden?

3. Hoe maakte Moroni een einde aan de opstand van de konings-
gezinden?

4. Waarom was het volgens jou nodig dat Moroni die actie
ondernam?

5. Waarom zou Moroni al die bijzonderheden over de bedreiging
van hun vrijheid in zijn samenvatting van de Nephitische
verslagen hebben opgenomen? (Zie Mormon 8:34–35.)

Alma 51
De opstand van de koningsgezinden

Vertel een verhaal

Lees Alma 51:29–37 en schrijf in je eigen woorden een verhaal
over Teancum en Amalickiah dat je aan jeugdwerkkinderen zou
kunnen vertellen.

Heb je wel eens voor een dilemma gestaan? Een dilemma is
een situatie waarin je staat voor de moeilijke keuze tussen twee
mogelijkheden. In Alma 52 kwamen de Nephieten weer voor een
ernstig dilemma te staan. Let er bij het lezen van dit hoofdstuk
eens op hoe de Heer hen hielp bij de oplossing van hun dilemma
en denk erover na hoe die oplossing van toepassing kan zijn op
jouw dilemma’s.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 52 en maak daarbij opgave A.

Beschrijf het dilemma
en vat de oplossing samen

De Lamanieten veroverden veel steden van de Nephieten en
gebruikten hun versterkingen om hun troepen te beschermen
tegen de legers van de Nephieten. Lees Alma 52:16–20 en
beschrijf het dilemma waarmee de leiders van de Nephieten
te maken kregen.

Alma 52
Een overwinning van de Nephieten
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1. Lees de verzen 21–32 en schrijf een korte alinea waarin je
samenvat hoe de Nephieten de Lamanieten versloegen.

2. Welke plannen kun je nu maken of welke beslissingen kun
je nu nemen waardoor je je hele leven de aanvallen van Satan
kunt weerstaan?

Ouderling Rex D. Pinegar, lid van de
zeventig, heeft gezegd: ‘Wie van jullie het
Boek van Mormon hebben gelezen, kennen
het verhaal van de zoons van Helaman.
(Zie Alma 53:56–58.) Toen hun vaders

zich tot het evangelie bekeerden, gingen
zij met de Heer een verbond aan
dat zij nooit meer de wapens
zouden opnemen. Maar uit-

eindelijk werden hun gezinnen
dusdanig door vijandige legers

bedreigd dat die vaders moesten
kiezen tussen vechten of sterven. Toen stelden de tweeduizend
jongemannen, die niet aan dat verbond gebonden waren, zich
vrijwillig beschikbaar om hun ouders en de andere gezinsleden
te verdedigen.’ (Ensign, november 1982, blz. 25.) Wat kunnen
wij leren van hun geloof en hun daden? President James E.
Faust heeft tegen de Aäronisch priesterschapsdragers van de
kerk gezegd: ‘Jullie, jongemannen, zien er in mijn ogen uit als
Helamans jeugdige soldaten, “die zowel in moed als in kracht
en werklust uitblonken”. Wij hopen dat jullie net als zij
mannen zijn, “die te allen tijde getrouw” zijn “in alle dingen”
die jullie worden “toevertrouwd”.’ (De Ster, juli 1998, blz. 49.)

Alma 53
De tweeduizend jeugdige strijders

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 53 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Zoek de oplossingen

Het leger van de Nephieten had de overwinning behaald, maar
kreeg later met diverse problemen te maken.

1. Lees Alma 53:1–7 en beschrijf ten minste drie problemen
waarmee de Nephieten in die tijd te maken kregen.

2. Zoek op welke oplossingen opperbevelhebber Moroni vond.

Vergelijk de verbonden

1. Vergelijk het verbond dat het volk van Ammon sloot (zie Alma
53:10–15) met het verbond dat hun zoons sloten (zie vs. 17).

2. Schrijf een alinea waarin je uitlegt waarom het belangrijk is dat
we ons aan onze verbonden houden.

Zoek de vergelijkbare kenmerken

Lees Alma 53:20–21 en noteer de kenmerken van de tweeduizend
jeugdige strijders die onze voltijdzendelingen ook moeten hebben.

Opperbevelhebber Moroni stuurde een brief naar Ammoron,
de leider van de Lamanieten, om te onderhandelen over een

uitwisseling van gevangenen.
Wat zou jij schrijven in een

brief aan een vijand?
Het zal je verbazen

wat Moroni schreef.
Let bij het lezen van

Moroni’s brief op de diepe
gevoelens aan beide

zijden van het
conflict.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 54 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Alma 54
Een briefwisseling
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Drie brieven
Lees de briefwisseling in Alma 54:1–4, 11–12, 15, 20 nog

eens door.

1. Wie schreef de eerste brief? Wat vroeg hij?

2. Wie schreef de tweede brief? Welk plan had opperbevelhebber
Moroni in verband met de uitwisseling van gevangenen?

3. Wie schreef de derde brief? Waarom ging hij akkoord met de
voorwaarden?

Herschrijf de beloften

Denk aan de beloften van opperbevelhebber Moroni en herschrijf
ze in eigentijdse taal.

1. Eerste belofte (zie Alma 54:6)

2. Tweede belofte (zie vs. 10)

3. Derde belofte (zie vs. 12)

4. Waarom zou Moroni zo boos zijn op Ammoron? Hoe voel jij
je als je ziet dat iemand door anderen met lichamelijk geweld
bedreigd wordt?

Vergelijk de twee mannen

Vergelijk Moroni’s woorden (zie Alma 54:4–14) met die van
Ammoron (zie vss. 16–24). Schrijf op wat je over die twee mannen
te weten bent gekomen door wat ze schreven.

De Heiland leerde zijn discipelen: ‘Weest dan voorzichtig als
slangen’ (Matteüs 10:16). Zijn discipelen op het vasteland van
Amerika hadden ook behoefte aan inspiratie en wijsheid, soms
zelfs aan slimheid, om hun vrijheid te behouden. Kijk eens
welke slimme strategie Moroni gebruikte om Nephitische
krijgsgevangenen te redden zonder dat er iemand sneuvelde.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 55 en maak daarbij opgave A.

Stel een proefwerk samen

Lees in Alma 55:4–24 nog eens hoe Moroni de Nephitische
gevangenen bevrijdde en schrijf zes proefwerkvragen met de
antwoorden. De vragen moeten in hele zinnen beantwoord
worden.

Alma 55
Nephitische gevangenen 

worden bevrijd

Heb je wel eens door middel van brieven contact met iemand
onderhouden? Misschien heb je regelmatig naar een vriend
of vriendin geschreven of naar een familielid op zending.
Misschien heb je wel vriendschapsbanden aangeknoopt met

iemand in een andere stad of
een ander land. Als we
iemand anders deelgenoot
maken van goed nieuws, kan
dat die ander opbeuren, zijn
of haar dag goed maken en
een prettig, aanstekelijk effect
op die persoon hebben. Let bij
het lezen van Alma 56 op het
goede nieuws dat Helaman
over zijn nieuwe soldaten
doorgaf. Let ook op wat hij
aan opperbevelhebber Moroni
schreef over de bescherming
die de Heer die trouwe
jongemannen gaf.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 56 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Moed in de strijd

Lees Alma 56:42–56 en beantwoord de volgende vragen:

1. Waarom waren de zoons van het volk van Ammon zo
moedig?

2. Wat was na de strijd de oorzaak van de ‘grote vreugde’ van
Helaman?

Schrijf een brief

Lees Alma 56:27–29, 47–48, 54–56
nog eens na en stel je voor dat jij
een van die jeugdige strijders bent.
Schrijf een brief aan je ouders waarin
je uitlegt hoe hun inbreng en invloed
jou als soldaat tot steun zijn geweest.

Alma 56
De tweeduizend jeugdige strijders

in de strijd
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Leg uit wat er in het vers gebeurt

De volgende kaart verduidelijkt de gebeurtenissen in Alma
56:27–54. Noteer elke tekstverwijzing die op de kaart staat en
leg uit wat er gebeurde.

Kinderen die trouw de leringen van rechtschapen ouders en
leiders opvolgen, kunnen belangrijke dingen tot stand brengen.
De tweeduizend jeugdige strijders van Helaman waren zulke
kinderen die in de oorlog moedig tegen de Lamanieten vochten.
Overdenk als je Alma 57 leest, wat die jonge strijders bereikten
en waarom ze daartoe in staat waren.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 57 en maak daarbij opgave A of B.

Alma 57
De tweeduizend jeugdige strijders

ontsnappen aan de dood

De stad Antiparah  
die door de  
Lamanieten bezet werd De Nephitische  

stad Judea

vs. 33

vss. 
34–36

vss. 39–41
vss.  44,
47–48

vss. 49–54

vss. 37–38

N

Het Lamanitische
leger

Het leger van
Antipus

Tweeduizend 
jeugdige strijders

Schrijf sleutelwoorden op

Lees Alma 57:19–27 nog eens door.

1. Schrijf sleutelwoorden en zinnen op die volgens jou duidelijk
maken wat die jeugdige strijders deden en geloofden
waardoor ze op een wonderbaarlijke manier gered werden.

2. Schrijf in het kort op hoe jij jouw geloof ontwikkeld hebt en
over een gelegenheid waarbij je vanwege je geloof door de
macht van God hulp kreeg.

Houd een persconferentie

Stel dat je vertegenwoordiger bent van de Nephitische regering
en een persconferentie houdt over de oorlogen. Maak bij het
beantwoorden van de volgende vragen gebruik van de informatie
in Alma 57:19–36:

1. Hoeveel manschappen zijn er in het laatste gevecht
gesneuveld en gewond?

2. Hoe verklaart u het lage aantal gesneuvelden onder de
tweeduizend jeugdige strijders?

3. Waarom zijn er zoveel Lamanitische krijgsgevangenen
gesneuveld?

Het leger van de Nephieten kwam in de oorlog vaak tegenover
grotere legers van de Lamanieten te staan. Alma 58 gaat over
een periode waarin het Nephitische leger heel hard vooraden en
versterking noding had. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat
bepaalde situaties je te veel werden? Waar heb je toen steun aan
gehad? Let er bij het lezen van dit hoofdstuk op waardor het
kwan dat de Nephieten volhielden. Let op de overtuiging
waardor ze vastbesloten waren om over hun moeilijkheden heen
te komen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 58 en maak daarbij opgave A of B.

Bedenk een eigentijdse toepassing

Lees Alma 58:1–13

1. Wat deden de Nephieten toen ze in een uiterst moeilijke
situatie terecht kwamen?

2. Schrijf over een situatie in deze tijd die door een dergelijke
actie opgelost zou kunnen worden.

Alma 58
Nephieten nemen 
de stad Manti in
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Als jij het was

Lees Alma 58:39–41

1. Noteer in het kort wat Helaman over de jeugdige soldaten zei.

2. Als je een jongevrouw bent, hoe zou je je dan voelen als je
bevriend was of uitging met een jongen die zulke eigenschap-
pen bezat? Waarom? Als je een jongeman bent, hoe zou je je
voelen als men zei dat jij die eigenschappen bezat? Wat kun je
in je leven veranderen om die eigenschappen te ontwikkelen?

De Lamanitische strijdkrachten werden sterker en bedreigden
de steden van de Nephieten. Opperbevelhebber Moroni stuurde
een brief naar Pahoran waarin hij vroeg om meer soldaten en
levensmiddelen om hun land te kunnen verdedigen, maar
die hulp kwam nooit. Let terwijl je Alma 59 leest op wat er
gebeurde door dat gemis aan steun, en zoek ten minste twee
zaken waarover Moroni zich zorgen maakte in verband met
zijn volk en met de regering die hem had moeten steunen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 59 en maak daarbij opgave A.

Schrijf een brief

Lees Alma 59:3–13 nog eens door en schrijf een brief aan Pahoran
alsof jij Moroni bent waarin je de punten noemt waarover je je in
die situatie zorgen zou maken.

Opperbevelhebber Moroni zag hoe de Lamanieten overwicht
kregen. Terwijl het Lamanitische leger in aantal sterker werd,
kregen de Nephieten geen levensmiddelen en geen versterking
van Pahoran. Waarover zou jij je zorgen maken als jij Moroni 

Alma 60
Moroni’s brief aan Pahoran

Alma 59
Moroni laat hulp halen

was? Wat zou je van Pahoran vinden? Alma 60 is een brief van
Moroni aan Pahoran. Ga eens na of Moroni dezelfde gedachten
en gevoelens had als jij gehad zou hebben.

De Schriften begrijpen

Alma 60:23–24 – ‘Eerst [moet] het binnenste van de
schotel worden gereinigd’
Het is belangrijker dat we ons hart en onze geest schoon houden
dan overdreven bezorgd te zijn over onze uiterlijke schoonheid,
want, zoals in Spreuken staat: ‘als iemand die zijn eigen plannen
maakt, zo is hij’ (Spreuken 23:7). Toen Jezus erop werd aange-
sproken dat zijn discipelen voor het eten de traditionele hand-
wassing achterwege lieten, zei Jezus: ‘Uit het hart komen boze
overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige
getuigenissen, godslasteringen.’ Hij vervolgde: ‘Dat zijn de dingen
die een mens onrein maken’ en niet zijn ongewassen handen
(Matteüs 15:19–20).

Moroni maakte zich zorgen dat de ziel van zijn volk geestelijk
ziek was en gereinigd moest worden. President Ezra Taft Benson
heeft over de noodzaak van zo’n reiniging in onze tijd gezegd:

‘Als wij de binnenste schotel willen reinigen, moeten wij immo-
raliteit verzaken en rein zijn. (. . .)

‘Geliefde broeders en zusters, naarmate wij de binnenste schotel
reinigen, zullen er veranderingen in ons persoonlijke leven
moeten plaatsvinden, alsook in ons gezin en in de kerk.’ (De Ster,
juli 1986, blz. 3, 5.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 60 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Een leider kiezen

Stel voor dat opperbevelhebber Moroni kandidaat was tijdens
de verkiezingen als de leider van je land. Lees Alma 60:2–10 en
noteer de eigenschappen waardoor hij volgens jou een goede
leider zou zijn.

Kies de uitspraken

Neem Alma 60:10–15 door en schrijf in
je aantekenschrift drie van de volgende
uitspraken die volgens jou het beste
beeld geven van Moroni’s ideeën in
zijn brief aan Pahoran.

1. De leiders van de Nephieten hielden
van hun soldaten en steunden ze.

2. De leiders van de Nephieten waren
verantwoordelijk voor de dood van
hun manschappen.

3. De leiders van de Nephieten zaten
werkeloos toe te kijken terwijl er
soldaten sneuvelden.

4. De Nephitische soldaten sneuvelden
door hun gebrek aan geloof.

5. De Nephitische regering was lui en
verwaarloosde haar leger. 
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Herschrijf de zinnen

Hieronder vind je een aantal zinnen uit Alma 60:23–36. Lees ze
allemaal in samenhang met de verzen die erbij horen en herschrijf
ze dan in je eigen woorden.

1. ‘Niet (. . .) voordat wij eerst het binnenste van onze schotel
hebben gereinigd’ (vs. 24)

2. ‘Dan zal ik oproer onder u verwekken’ (vs. 27)

3. ‘Door uw ongerechtigheid hebben wij zovele verliezen
geleden’ (vs. 28)

4. ‘Tenzij gij ons steun schenkt, kom ik naar u toe’ (vs. 30)

5. ‘Uw ongerechtigheid wordt veroorzaakt door uw zucht naar
eer en naar de ijdele dingen der wereld’ (vs. 32)

6. Ik streef niet naar de heerschappij, maar tracht die te
vernietigen’ (vs. 36)

De stad Zarahemla en de Nephitische regering waren over-
genomen door vijanden van vrijheid en gerechtigheid. In die
gevaarlijke periode ontving Pahoran de brief van Moroni.
Hoe zou jij op Moroni’s brief gereageerd hebben als jij Pahoran
was geweest? Houd bij het lezen van Pahorans antwoord de
scherpe brief van Moroni in gedachten en denk er over na wat
voor een man Pahoran was.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 61 en maak daarbij opgave A en B.

Problemen en oplossingen

Teken twee kolommen
in je aantekenschrift en
zet boven de ene ‘Het
probleem’ en boven de
andere ‘De oplossing’. Lees
Alma 61 en beschrijf met
welk probleem Pahoran
worstelde en noteer de
acties die hij aanraadde.
Lees het kopje boven Alma
51 en leg uit hoe Moroni
volgens jou zou reageren op
de oplossing van Pahoran.

Alma 61
Pahorans antwoord aan Moroni

Geef een voorbeeld

Lees Alma 61:15–21 nog eens door.

1. Geef twee voorbeelden van mensen die je kent en die geslaagd
zijn in het leven door de kracht die zij van de Heer hebben
ontvangen.

2. Beschrijf twee manieren waarop je meer kracht van de Heer
kunt ontvangen.

Door de moed en de leiderscapaciteiten van Moroni en andere
Nephitische leiders, werd de opstand van de koningsgezinden in
Zarahemla neergeslagen en kwam de oorlog met de Lamanieten
tot een einde. Welke invloed zou die opstand op het volk gehad
hebben? Welke invloed zou de lange, verwoestende oorlog met

de Lamanieten gehad hebben op de Nephitische
maatschappij en de kerk?

Zoek antwoorden op
die vragen terwijl
je Alma 62
bestudeert.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 62 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

Geef een overzicht van de
gebeurtenissen

Schrijf over elk van de volgende belangrijke gebeurtenissen twee
bijzonderheden op die met het verhaal te maken hebben:

1. De banier hijsen (zie vss. 1–5)

2. De koningsgezinden verslaan (zie vss. 6–9)

3. De wet handhaven (zie vss. 10–11)

Alma 62
Moroni trekt op

om Pahoran te helpen
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Wat zou jij zeggen?

Lees Alma 62:12–17 nog eens door. Stel dat je de leider bent van
het volk van Ammon. Schrijf op wat jij tegen de Lamanitische
krijgsgevangenen zou kunnen zeggen.

Schrijf een overlijdensbericht

Lees Alma 62:35–38 en schrijf een overlijdensbericht over Teancum.
(In een overlijdensbericht maak je de dood van iemand bekend
en geef je korte informatie over de overledene.) Schrijf over zaken
zoals wie hij was, wat hij bereikt heeft en waarom hij deed wat 
hij gedaan heeft.

Vat een tekstgedeelte samen

Lees Alma 62:39–52 nog eens door.

1. Noteer een aantal redenen waarom sommige Nephieten
volgens jou door de oorlog ‘verhard’ waren terwijl anderen
juist ‘zachtmoedig’ werden.

2. Leg uit hoe Helaman en zijn broeders ervoor zorgden dat de
mensen over de gevolgen van de oorlog heen konden komen.

3. Wat kun jij nu doen om je voor te bereiden op de moeilijke
tijden die zullen komen, zodat jouw hart niet verhard wordt?

Toen de oorlog met de Lamanieten ten einde was, vestigden de
Nephieten nederzettingen in het noordelijke land. Waarom zou
die verhuizing wenselijk zijn? Was dat om nieuw land en meer
mogelijkheden te krijgen, of waren er andere redenen voor?
Sommigen die naar het noordelijke land vertrokken, verdwenen,
en waar ze zich vestigden, bleef onbekend. Waar zouden ze
kunnen zijn gebleven?

Alma 63
Nephitische migraties 

naar het noordelijk gelegen land

De Schriften begrijpen

Alma 63:5–9 – Wie was Hagoth?
Hagoth bouwde grote schepen en voer naar het noorden. De
Nephieten zijn nooit te weten gekomen waar hij terecht kwam.
Profeten van de laatste dagen hebben gezegd dat de schepen van
Hagoth de eilanden in de Grote of Stille Oceaan hebben bereikt,
waar zij deel zijn gaan uitmaken van de Polynesische beschaving.
Als reactie op een telegram dat hij had ontvangen en waarin
gevraagd werd of zij ‘misschien’ tot het volk van Hagoth behoor-
den, liet president Joseph Fielding Smith in 1913 een groep
Polynesische heiligen weten: ‘Ik wil tot u, broeders en zusters in
Nieuw-Zeeland, zeggen dat u inderdaad tot het volk van Hagoth
behoort, en er is geen sprake van ‘misschien!’ Hij legde uit dat
de Geest tijdens zijn zending op Hawaï tot hem had getuigd dat
de Polynesiërs afstammelingen waren van Lehi. (William A. Cole
en Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific [1961], blz. 388.) Later, in
het inwijdingsgebed van de Hawaïi-tempel, bedankte president
Heber J. Grant onze hemelse Vader dat ‘duizenden, tienduizenden
afstammelingen van Lehi in dit bevoorrechte land het evangelie
hadden leren kennen.’ (‘The Dedicatory Prayer in the Hawaiian
Temple’, Improvement Era, februari 1920, blz. 283.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Alma 63 en maak daarbij opgave A of B.

Reken het uit

Lees Alma 43:3, 17; 62:39; 63:3 nog eens door om de volgende
informatie uit te kunnen rekenen:

1. Hoeveel jaren heeft Moroni tegen de Lamanieten gevochten?

2. Hoeveel jaren heeft hij na de oorlog nog genoten van een
rustig leven?

Schrijf op wat je geleerd hebt

Je hebt nu het boek Alma gelezen. Schrijf over een tekst, verhaal
of een deel van het boek dat naar jouw gevoel je leven voorgoed
beïnvloed heeft. Vertel hoe het jou tot een beter mens gemaakt
heeft.
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Het boek Helaman

Hoogtepunten en dieptepunten
Tot nu toe heb je in het Boek van Mormon gelezen over perioden
waarin de Nephieten rechtschapen waren en over perioden
waarin ze goddeloos waren. In het boek Helaman zijn ze zo vaak
de ene keer rechtschapen en het volgende moment goddeloos,
dat je er bijna door in verwarring zou raken. Je vraagt je af
waarom ze zo onevenwichtig waren. Je zou in je aantekenschrift
kunnen bijhouden, of met een bepaald teken in je Schriften
kunnen aangeven wanneer je in het boek Helaman leest dat de
Nephieten van rechtschapenheid tot goddeloosheid vervielen,
of andersom. Let in Helaman 12 vooral op Mormons uitleg van
die veranderingen.

De Lamanieten veranderen ook
Nog een ongewoon aspect van het boek Helaman is, dat de
Lamanieten vaak rechtschapener waren dan de Nephieten.
In feite is de Lamaniet Samuël in dit boek en in het hele Boek
van Mormon een van de gedenkwaardigste profeten.

Voorbereiding op de komst van de Heiland
Het boek Helaman eindigt net vóór de geboorte van Jezus
Christus. President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De Nephiti-
sche geschiedenis, onmiddellijk voorafgaand aan het bezoek van
de Heiland, vertoont veel overeenkomst met de onze, nu wij
uitkijken naar zijn wederkomst.’ (De Ster, juli 1987, blz. 3.) Als je
het boek Helaman leest, kun je letten op die overeenkomsten.

Mosiah 
(tussen 130 en 92 v.C.)

Alma 
(tussen 91 en 53 v.C.)

Helaman 

(tussen 52 en 1 v.C.)

3 Nephi 
(tussen 1 en 35 n.C.)

4 Nephi 
(tussen 36 en 321 n.C.)

BRON

Mormons samenvatting van 

de grote platen van Nephi

BOEKEN

Toen de grote Nephitische rechter Pahoran stierf, ontstond
er strijd over de vraag wie hem zou opvolgen. Dat leidde tot
onenigheid en bloedvergieten. In die periode kwamen de
Nephieten tegenover twee vijanden te staan: Kishkumen en
Coriantumr. Wie waren die mannen en wat hadden ze voor
ogen? Hoewel zij de Nephieten op verschillende manieren
bestreden, hadden zij hetzelfde verlangen: de Nephitische
samenleving te gronde richten.
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Helaman 1
Oorlog in Zarahemla



De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 1 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Wie deed wat?

1. Schrijf voor elk van de volgende personen in Helaman 1 één
zin waarin je beschrijft welke actie zij ondernamen: Pahoran
(de zoon), Paänchi, Pacumeni, Kishkumen, Coriantumr, 
Tubaloth, Moronihah.

2. Denk na over wat je in Helaman 1:13–17 duidelijk wordt over
Coriantumr en Tubaloth. Gebruik de informatie in die verzen
om de overeenkomst tussen die twee goddeloze mannen vast
te stellen. Dat zou je wel eens kunnen verrassen.

De moraal van het verhaal

1. Wat hadden de Nephieten van de gebeurtenissen in Helaman
1 moeten leren? Geef voorbeelden uit dat hoofdstuk.

2. Wat zouden mensen in onze tijd uit Helaman 1 kunnen leren?
Geef voorbeelden uit dat hoofdstuk.

Maak een tekening

Helaman 1:18–34 geeft een beschrijving van de fatale militaire
manoeuvre van Coriantumr die zijn nederlaag tot gevolg had.
Teken als je dat verslag gelezen hebt, wat er met de legers van de
Lamanieten gebeurde en waardoor Moronihah hen kon verslaan. 

In Helaman 1 schreef Mormon over de moord op twee hoofd-
rechters. Let er in Helaman 2 op wie de nieuwe hoofdrechter
was. Waarom zouden ze hem gekozen hebben? Wat deed hij om
te voorkomen dat hij de derde hoofdrechter was die vermoord
werd? Wat kon er gedaan worden aan die nieuwe en grote
bedreiging van het Nephitische volk? Let ook op wat Mormon
zei over de invloed van die geheime verenigingen.

Helaman 2
De roversbenden van Gadianton

De Schriften begrijpen

Helaman 2:8 – Wat is een geheime vereniging?

De bende van Gadianton
was een geheime vereniging.
Geheime verenigingen
zijn groepen mensen die
goddeloze methoden
gebruiken om zich macht en
rijkdom te verwerven. Ze
werken in het geheim omdat
ze proberen misbruik te
maken van anderen en hen
te misleiden. Ze gaan te
werk door middel van
oplichterij, moord en mislei-
ding, en zijn vijanden van
eerlijke regeringen en 
goede mensen. Ze zijn bereid

om alles te doen wat nodig is om hun doel te bereiken. Heden-
daagse profeten hebben ons gewaarschuwd dat er in onze tijd
net zulke gevaarlijke verenigingen zijn als de benden van 
Gadianton in de tijd van de Nephieten.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 2 en maak daarbij opgave A en B.

Zoek de sleutels

1. Wat schreef Mormon in Helaman 2:13–14 over het uiteindelijke
gevolg van geheime verenigingen bij de Nephieten?

2. Maak aan de hand van Helaman 1:9–12 en 2:1–8, 11 een lijstje
van wat geheime verenigingen doen, waarom ze het doen,
en hoe ze dat doen.

Geef een eigentijds voorbeeld

1. Denk na over wat je van opgave A geleerd hebt en beschrijf
welke invloed geheime verenigingen op jouw leven zouden
kunnen hebben.

2. Hoe zouden we de verspreiding van geheime verenigingen
kunnen voorkomen?

Gadianton
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Helaman 3 beslaat ongeveer tien jaar van
gebeurtenissen onder de Nephieten. Het
was een periode waarin het de Nephieten
voor de wind ging. De kerk maakte ook
een opmerkelijke groei door. Mormon
wees er vooral op wat wij eruit zouden
kunnen leren. Let bij het opsporen van

die belangrijke lessen vooral op de
zinnen ‘Aldus zien wij’ en

‘Wij zien’.

Maar niet alles ging
goed. Let op de moei-
lijkheden die de
Nephieten onder-
vonden. Wat waren
de oorzaken van
die moeilijkheden?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 3 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Maak een tijdbalk

In Helaman 3 vind je veel jaartallen. Bij elk vers op de volgende
tijdbalk hoort een gebeurtenis en het jaar waarin die gebeurtenis
plaatsvond. Teken in je aantekenschrift een tijdbalk zoals je hier-
onder ziet en maak hem af met wat je in Helaman 3 te weten komt.

Leg het verband uit

Wat is volgens Helaman 3:1 het verband tussen hoogmoed en
verdeeldheid?

Tijdbalk: Helaman 3

Vers 1 3 18 19 23 32 33 37

Jaar

Wat 
gebeurde 
er?

Helaman, de zoon van Helaman

Helaman 3
Een periode van voorspoed en groei

Pas de Schriften toe

Stel dat je een vriend of vriendin hebt die moeite heeft met het
maken van goede keuzen. Hij of zij weet dat het evangelie waar
is, maar door verkeerde keuzen heeft hij of zij schuldgevoelens
gekregen en vragen over de mogelijkheid van bekering en of het
wel de moeite waard is om je te bekeren. Hoe zou je Helaman
3:27–30, 35 kunnen gebruiken om je vriend of vriendin te helpen,
zodat hij of zij beter verleiding kan vermijden, kan terugkeren
naar de kerk en meer geloof in Jezus Christus kan ontwikkelen?

Welvaart kan tot goddeloosheid leiden. Goddeloosheid kan tot
vernietiging leiden. Dat gaat niet alleen op voor de Nephieten,
maar ook voor de mensen in onze tijd. Waarom moeten we met
vernietiging worden bedreigd om te beseffen dat we ons in gees-
telijke moeilijkheden bevinden? Waarom gehoorzaamden de
Nephieten de Heer niet in zowel goede als slechte tijden? In
Helaman 4 beschreef Mormon wat er gebeurde als welvaart tot
goddeloosheid leidde. Zijn woorden kunnen ook van toepassing
zijn op ons en op sommige aspecten van onze samenleving.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 4 en maak daarbij opgave A en B.

De universele zonde

1. Er is gezegd dat hoogmoed de universele zonde is, wat bete-
kent dat bijna elke zonde op de een of andere manier iets met
hoogmoed te maken heeft. Teken dat verband in je aanteken-
schrift door het woord hoogmoed in het midden van een blad-
zijde te schrijven. Omcirkel dat woord en teken vanuit die
cirkel pijlen naar alle richtingen. Schrijf bij elke pijlpunt een
van de zonden die volgens Helaman 4:12–13 ontstonden door
de hoogmoed van de Nephieten.

HOOGMOED

Helaman 4
Goddeloosheid en de gevolgen ervan
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2. Kies drie van de zonden die je hebt opgeschreven en leg uit op
welke manier hoogmoed tot dat soort zonde kan leiden.

3. Wat kunnen we volgens Helaman 3:35 doen om hoogmoed te
voorkomen of uit ons leven te bannen, waardoor we veel
zonden kunnen vermijden?

Nu zie ik het

1. Zoek het zinsdeel ‘zij zagen’ in Helaman 4:23–26, markeer dat
en noteer de gevolgen van de zonde die de Nephieten zagen.

2. Voor welke zegening heeft de Heer gezorgd waardoor we van
tevoren de gevolgen kunnen ‘zien’ en ze niet hoeven onder-
gaan? (Zie Mosiah 8:16–18.)

3. Geef een duidelijk voorbeeld van een gevolg dat de Heer jou
of jullie gezin heeft laten zien, waardoor je dat hebt kunnen
vermijden.

Nephi, de zoon van Helaman, deed afstand van de rechterstoel
om meer tijd te kunnen besteden aan de verkondiging van het
evangelie, precies zoals Alma een aantal decennia daarvóór had
gedaan. (Zie Alma 4:15–19.) Wat leren we van wat die twee
profeten gedaan hebben over de manier waarop we de samenle-
ving het beste kunnen verbeteren? Nephi’s metgezel bij de
verkondiging was zijn broer Lehi, een man die net zo geestelijk
was ingesteld als Nephi. (Zie Helaman 11:19.) In Helaman 5 zul
je lezen over die grote zendelingen en over de raad zie zij van
hun vader kregen. Let bij het lezen van dit hoofdstuk op het
bewijs dat zij naar de raad van hun vader luisterden.
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Helaman 5
Nephi en Lehi in de gevangenis

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 5 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Een belangrijk woord

Ouderling Spencer W. Kimball, destijds lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Weet je wat het belangrijkste
woord in het woordenboek is? Het zou het woord ‘gedenken’
kunnen zijn. Omdat jullie allemaal verbonden hebben gesloten –
je weet wat je moet doen en hoe je dat moet doen – is het van het
grootste belang dat we gedenken. (. . .) ‘Gedenken’ is het woord.
‘Gedenken’ is het programma.’ (‘Circles of Exaltation’ [toespraak
tot godsdienstleerkrachten, 28 juni 1968], blz. 8.) 

1. Zoek het woord ‘gedenken’ in Helamans raad aan zijn zoons
in Helaman 5:5–14 en markeer het. Noteer in je aantekenschrift
wat hij hen wilde laten gedenken.

2. Kies een onderdeel van je lijstje en leg uit welke invloed het
zou hebben als iemand dat beginsel steeds zou gedenken.

3. Hoe reageerden Nephi en Lehi volgens Helaman 5:5, 14 op de
raad van hun vader?

Tekstenbeheersing – Helaman 5:12

Maak op de een of andere manier een plaat – je kunt hem
tekenen, een collage maken, of die twee technieken combineren –
waarmee je Helaman 5:12 aan kinderen in het jeugdwerk kunt
uitleggen. Laat je plaat thuis zien.

Bewijs het

In de Schriften wordt vaak gesproken over de macht van het
woord Gods. Dat heeft te maken met het resultaat van de evange-
lieverkondiging en hoe mensen daardoor veranderen en zich van
hun zonden bekeren. Lees Helaman 5:13–19 nog eens door en let
dan op voorbeelden van ‘de macht van het woord’. Leg uit hoe
de mensen in Nephi’s gemeenschap veranderden doordat hij hun
het evangelie verkondigde.

In Helaman 6 lezen we over een aantal gevolgen van de
zending van Nephi en Lehi onder het volk – vooral onder de
Lamanieten. Er was vrede en voorspoed. Het is echter vaak
gemakkelijker om de Heer te vergeten in tijden van vrede en
voorspoed. Als mensen hun aandacht richten op de verleidingen
van deze wereld, kan Satan veel macht over hen krijgen. Een
van zijn doeltreffendste middelen is de geheime vereniging.
Geheime verenigingen komen tot bloei bij zelfzucht, hebzucht en
honger naar macht. In dit hoofdstuk wordt verteld hoe Satan en

Helaman 6
Voorspoed leidt tot

goddeloosheid . . . Alweer!
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geheime verenigingen weer grote macht kregen onder de
Nephieten. Wat kunnen wij daarvan leren? Lees aandachtig om
te zien wat Moroni en de Heer ons wilden laten begrijpen opdat
wij niet dezelfde fouten maken en in de macht van de tegen-
stander komen. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 6 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

Zoek belangrijke zinnen

1. In Helaman 6:31 staat dat Satan bezit had genomen van het
hart van ‘het merendeel’ der Nephieten. Hij dwong ze niet
zich aan zijn macht over te geven; dat kan hij niet. Zoek ten
minste twee zinnen waarin staat hoe hij macht kon krijgen
over het hart van de Nephieten. Schrijf die zinnen in je aante-
kenschrift.

2. Wat kun jij doen om te voorkomen dat Satan macht krijgt over
jouw hart? Voor je antwoord kun je denken aan een aantal
beginselen die je in Helaman 5 geleerd hebt.

Bedenk een vraag

Maak in je aantekenschrift een overzicht zoals je hieronder ziet
met zinnen uit Helaman 6:21–31. Bedenk een vraag die beant-
woord kan worden door middel van de gegeven zin. Het eerste
onderdeel is een voorbeeld om je op weg te helpen.

Wat kun jij doen?

1. Maak een lijstje van wat er in Helaman 6:17–40 staat over
geheime verenigingen. Noteer ook de verzen waarin je de
punten op je lijstje gevonden hebt.

2. Maak aan de hand van Helaman 6 nog een lijstje van drie
zaken die jij zou kunnen doen om geheime verenigingen en
de kwade gevolgen ervan te voorkomen of uit je gemeenschap
te verbannen. Verwijs bij elk van die zaken naar de tekst in
Helaman 6 (of naar een andere tekst in de Schriften).

vs. 21 Satan Wie inspireerde de
leiders van de geheime
verenigingen?

vs. 22 ‘Opdat zij een 
broeder die dat 
verbond had 
gesloten, zouden 
kunnen 
onderscheiden’

vs. 26 Gadianton

vs. 28 ‘Algehele 
vernietiging’

vs. 30 ‘De bewerker 
van alle zonde’

vs. 31 ‘Trad de geboden 
Gods met de 
voeten’

Helaman 6 Antwoord Vraag

Maak een vergelijking

Maak in je aantekenschrift een overzicht zoals je hier ziet en
vergelijk de toestand van de Nephieten met die van de Lama-
nieten zoals die aan het einde van Helaman 6 beschreven wordt.
Schrijf bij elk aangegeven vers uit Helaman 6 wat daaruit over
de toestand van de Nephieten of de Lamanieten duidelijk wordt.
Sommige verzen geven slechts informatie over een van beide
groepen.

Nephi had ver van huis het evangelie
verkondigd. Toen hij terugkwam, was
hij verbaasd en teleurgesteld omdat
het volk zo goddeloos was geworden.
In Helaman 7 staat wat hij tegen het
volk zei over hun toestand.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 7 en maak daarbij opgave A en B.

Doe een voorstel voor een lofzang

Lees Helaman 7:1–11 nog eens door. Wat zou een goede lofzang
zijn om Nephi op te beuren? Waarom? (Zie, als je hulp nodig
hebt, de onderwerpenlijst achterin de lofzangenbundel.)

Helaman 7
Nephi predikt bekering tot zijn volk

vs. 34

vs. 35

vs. 36

vs. 37

vs. 38

vs. 39

vs. 40

Helaman 6Nephieten Lamanieten
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Geef de belangrijkste begrippen aan

Beantwoord de volgende vragen aan de hand van wat je uit
Helaman 7:11–29 kunt opmaken:

1. Wat was volgens Nephi de reden van zijn ‘groot getreur’
(vs. 11) om de Nephieten?

2. Wat zou er volgens Nephi gebeuren als zij zich niet
bekeerden? (Let op het de zinsdeel ‘tenzij gij u zult bekeren’
dat in deze verzen steeds herhaald wordt.)

3. Welke waarschuwingen heb jij onze levende profeten aan de
mensen van deze tijd horen geven?

In Helaman 7 zie je dat Nephi heel openhartig bekering
predikte. Wat gebeurde er toen Lehi, Nephi, Abinadi en Amulek
zo openhartig tegen hun volk waren? Hoe zouden Nephi’s
leringen door zijn volk ontvangen worden? Let vooral op wat
de rechters van Gadianton zeiden en deden.

De Schriften begrijpen

Helaman 8:19–20 – Wie waren Zenos, Zenock, en Ezias?
Dit is de enige keer dat Ezias in de Schriften genoemd wordt.
Net als de leringen van Zenos en Zenock stonden die van hem op
de koperen platen. (Zie uitleg bij 1 Nephi 19:10.)

Helaman 8:21 – Mulek, de zoon van Zedekiah
De nakomelingen van Mulek behoorden bij het volk van 
Zarahemla dat door Mosiah I en zijn volk ontdekt was.
(Zie Omni 1:14–19.) Zij werden Nephieten.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 8 en maak daarbij opgave A of B.

Vergelijk

1. In Helaman 8:1–10 werd Nephi door een paar goddeloze
leiders van het volk veroordeeld. In de verzen 4 en 10 staat
waarom zij Nephi niet arresteerden en wegbrachten om
hem kwaad te doen. Om welke reden was dat?

2. Vergelijk de gevoelens van de goddeloze mannen in Helaman
8 met de zin in Leer en Verbonden 121:45 waarin beschreven
wordt hoe we ons kunnen voelen als we een deugdzaam en
rechtschapen leven leiden.

3. Schrijf een samenvatting van een les die we uit Helaman 8:4, 10
kunnen leren.

Helaman 8
Een profetie over een moord

Maak het overzicht af

Nephi gebruikte voorbeelden uit de geschiedenis om de mensen
inzicht te geven in de waarheid. Maak in je aantekenschrift een
overzicht zoals je hier ziet om de belangrijkste begrippen van zijn
prediking aan te geven. Gebruik Helaman 11:20 om de ontbre-
kende begrippen in te vullen.

Hoe kun je weten dat iemand een profeet is? Aan het einde van
Helaman 8 profeteerde Nephi over de dood van de hoofdrechter.
Het lijkt logisch dat het volk, als het ontdekte dat de profetie
waar was, het als bewezen beschouwde dat Nephi een profeet
was. Let bij het lezen van Helaman 9 op de verschillende reac-
ties op de vervulling van zijn profetie, en denk erover na
waarom de mensen zo verschillend reageerden. Begrepen die
mensen wat de taak van een profeet was? Wat is de belang-
rijkste taak van een profeet? 

Helaman 9
De ontdekking van een moord

Nephi sprak over dezelfde waarheden als die 
waarover andere profeten vóór hem gesproken hadden.

vs. 11 
God gaf

macht aan een 
profeet

vs. 12
 Nephi had
die macht

vss. 24–25

vs. 20 vs. 14

vs. 16 
Alle profeten 

spraken
daarover
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 9 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Wat realiseerden zij zich?

Lees Helaman 9:1–15 nog eens door en beantwoord de volgende
vragen:

1. Wat ontdekten de vijf Nephieten over Nephi’s profetie?

2. Waarom kwam er ‘vrees over hen’ en ‘beefden zij’ en waren zij
‘ter aarde gevallen’ door wat zij zagen? (Geef het precies aan;
haal verzen uit Helaman 7 aan als onderdeel van je antwoord.)

3. Waarom werden de vijf Nephieten in de gevangenis gezet?

Zoek de echte reden

1. Hoe kwam het volgens de goddeloze rechters in Helaman
9:16–20 dat Nephi’s profetie in vervulling was gegaan?

2. Stel dat aan de goddeloze rechters gevraagd was uit te leggen
waarom Nephi volgens hen gedaan had waarvan zij hem
beschuldigden. Wat zouden zij gezegd hebben?

3. Wat was volgens jou de echte reden waarom zij Nephi
beschuldigden?

4. In welk opzicht zijn die rechters hetzelfde als mensen in deze
tijd die weigeren geloof te hechten aan bewijzen dat God leeft
en tot zijn profeten spreekt?

Maak de zin af

Schrijf de volgende zinnen over in je aantekenschrift. Ze zijn
niet af. Maak de zinnen daarna af aan de hand van de informatie
in Helaman 9:39–41.

1. Sommige mensen geloofden wat Nephi zei omdat. . .

2. Anderen luisterden naar de vijf Nephieten en geloofden 
omdat. . .

3. Sommigen zeiden dat Nephi een profeet was omdat. . .

4. Anderen zeiden dat hij een god was omdat. . .

We zouden kunnen denken dat de mensen Nephi wilden volgen
toen zijn profetieën over de hoofdrechter in vervulling waren
gegaan. Het conflict aan het einde van Helaman 9 is echter een 

Helaman 10
Nephi krijgt grote macht toegezegd

bewijs dat mensen niet door wonderen tot
bekering komen. Zoek in Helaman 10 naar
de eigenschappen waardoor iemand stand-
vastig kan zijn. Let ook op de bijzondere
macht die de Heer aan Nephi gaf en
waarom hem zo’n zegening werd
toevertrouwd. Welke invloed
had die macht van
God op het volk?
Welke invloed zou het
gehad moeten hebben?

De Schriften begrijpen

Helaman 10:4–10 – Nephi ontving bijzondere macht
van God
In Helaman 10:7 staat dat de Heer aan Nephi beloofde dat wat
hij op aarde zou binden of ontbinden, ook in de hemel gebonden
of ontbonden zou zijn. Dat is dezelfde macht die de Heiland
aan Petrus, Jakobus en Johannes (Zie Matteüs 16:19.) en aan de
profeet Joseph Smith (Zie LV 128:8–10; 132:46.) gegeven heeft.
Diezelfde macht, of sleutels, is in het bezit van de president van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
We maken uit het verslag in Helaman 10 op dat die macht alleen
wordt gegeven aan degenen op wie de Heer kan vertrouwen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 10 en maak daarbij opdracht A en B.

Waarom kreeg Nephi zoveel macht?

1. Noteer de beloften van de Heer aan Nephi die je vindt in
Helaman 10:4–10.

2. Waarom was de Heer volgens die verzen bereid hem zoveel
macht te geven?

3. Lees ook Leer en Verbonden 50:29 en leg uit welke redenen er
in die verzen gegeven worden waarom Nephi zo gezegend
werd.

Wat zou jij zeggen?

Stel dat jij een Nephiet was in de tijd van Helaman 10 en dat jij
getuige was van wat hier beschreven staat. Stel dat je een vriend
of vriendin in een verre stad een brief schreef over de profeet
Nephi. Welke drie eigenschappen zou jij in je brief noemen? Leg
uit welke indruk Nephi door die kenmerken op jou gemaakt
heeft.
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Stel dat jij de macht kreeg die de Heer in Helaman 10 aan
Nephi gaf. Hoe zou jij die het beste kunnen gebruiken om je
volk te helpen? In Helaman 11 wordt verteld wat Nephi deed en
hoe het volk reageerde. Let ook op meer gegevens over de invloed
van de roversbenden van Gadianton op het volk. Wat was
volgens jou het belangrijkste probleem onder het Nephitische
volk? Op welke manier is dat probleem in deze tijd zichtbaar?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 11 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Zoek de bijzonderheden

Schrijf de volgende kopjes in je aantekenschrift. Zoek en noteer
de bijzonderheden uit het verslag in Helaman 11:1–18 die bij
de kopjes horen.

• Het probleem

• Nephi’s oplossing

• Het gevolg

• Het uiteindelijke resultaat

Maak een voorpagina

In Helaman 11:17–22 wordt beschreven wat er tijdens enige jaren
(ongeveer 16–14 v.C.) van de regering van de rechters gebeurde.
Maak aan de hand van het volgende voorbeeld van een voor-
pagina voor het zesenzeventigste jaar, een voorpagina voor het
zevenenzeventigste en het achtenzeventigste jaar met gebeurte-
nissen die voor die jaren beschreven worden.

76st e jaar van de rechter s
NEPHITISCHE TIJD

Regen! Het volk
is blij

Welvaart

Nephi en
Lehi worden

geëerd

Helaman 11
Nephi gebruikt zijn macht
ten behoeve van het volk

Hoe is het gebeurd?

Lees Helaman 11:28–37 nog eens door en beantwoord de
volgende vragen:

1. Wat deden de Nephitische en de Lamanitische legers om zich
van de roversbende van Gadianton te ontdoen?

2. Hoeveel succes hadden ze daarmee?

3. Waarom werden de roversbenden van Gadianton zo machtig?
Welke les kunnen we daaruit trekken voor onze tijd?

In Helaman 12 onderbrak Mormon zijn verslag van de
Nephieten om rechtstreeks tot ons te spreken. In de voorgaande
hoofdstukken beschreef hij hoe de Nephieten van goddeloosheid
tot rechtschapenheid kwamen en daarna weer goddeloos werden
– steeds maar weer. Blijkbaar was het voor Mormon vooral frus-
trerend dat de Nephieten alleen maar deugdzaam waren als ze
Gods hulp hard nodig hadden. Ze schenen het niet zo goed te
doen als de Heer hen zegende en hielp. Lees dit hoofdstuk zorg-
vuldig, want het is voor onze tijd geschreven. Hopelijk kunnen
we iets leren van Mormons raad en kunnen we de problemen
waarmee de Nephieten worstelden, vermijden.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 12 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Kijk om welke beginselen het gaat

1. In alle drie verzen waarmee Helaman 12 begint, schrijft
Mormon wat we kunnen ‘zien’ door het voorbeeld van de
Nephieten. Je zou de zinsdelen ‘kunnen wij zien’, ‘wij kunnen
zien‘ en ‘aldus zien wij’ in de verzen 1–3 kunnen markeren.
Noteer dan in je aantekenschrift en in je eigen woorden de
beginselen die Mormon ons wil laten begrijpen.

2. Voeg aan je lijstje de beginselen over God en de mens toe die
Mormon in de verzen 4–6 noemt.

3. Geef een voorbeeld van een van die beginselen die je in deze
tijd in werking hebt gezien.

Helaman 12
‘En aldus zien wij’
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Kies en gebruik de belangrijke woorden

In Helaman 12:8–20 wordt de macht van de Heer beschreven.
Kies uit elk vers in dit tekstgedeelte een woord of een zinsdeel
dat volgens jou belangrijk is in verband met wat Mormon ons
leerde. Als je de sleutelwoorden genoteerd hebt, gebruik je ze
allemaal in een samenvatting van Mormons boodschap in die
verzen.

De conclusie

Helaman 12:23–26 bevat Mormons raad met betrekking tot wat
de Heer van ons verlangt. Stel dat je een vriend of vriendin hebt
die dezelfde problemen heeft als de Nephieten. Ga ervan uit dat
je de beginselen die Mormon in Helaman 12:1–22 heeft behan-
deld, al hebt uitgelegd en geef je vriend of vriendin dezelfde
raad, maar dan in je eigen woorden.

De toestand in
Helaman 13 verschilt
van wat we gewoonlijk
in het Boek van
Mormon aantreffen.
Dit hoofdstuk gaat over
een Lamanitische
profeet, Samuël, die tot
de onboetvaardige
Nephieten profeteerde
over hun toekomstige
vernietiging. De
Nephieten verwierpen
Samuël – maar niet
omdat hij Lamaniet
was. Denk bij het lezen
van dit hoofdstuk na

over Samuëls boodschap en waarom hij die zo graag wilde
brengen. Vraag je af waarom de mensen Samuël en zijn bood-
schap verwierpen. Waarom verwerpen mensen de boodschappen
van profeten?

Helaman 13
De Lamaniet Samuël profeteert

tot de Nephieten

De Schriften begrijpen

Helaman 13:24–29 – De profeten verwerpen
Als wij ware profeten, die zien door het licht van openbaring,
verwerpen en in plaats daarvan degenen volgen die geen godde-
lijk licht hebben, volgen we in feite ‘blinde leidslieden’ (Helaman
13:29). President Marion G. Romney, voormalig lid van het
Eerste Presidium, heeft gezegd: ‘Wie beweren het evangelie te
aanvaarden en tegelijkertijd de profeet bekritiseren en weigeren
zijn raad op te volgen, nemen een onhoudbare positie in. Een
dergelijke houding leidt tot afvalligheid.’ (Conference Report.
April 1983, blz. 21.) President Ezra Taft Benson heeft als president
van het Quorum der Twaalf apostelen gezegd: ‘De manier
waarop wij reageren als een levende profeet ons vertelt wat we
moeten weten en het is iets dat we liever niet horen, is een test
van onze getrouwheid.’ (‘Fourteen Fundamentals in Following
the Prophet’, in Devotional Speeches of the Year 1980 [1981], blz. 28.)

Helaman 13:38 – Hoe worden we gelukkig?
De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

‘Geluk is het doel en de bedoeling van ons bestaan; en het zal
uiteindelijk ook ons deel worden als we het pad volgen dat
ernaartoe leidt; en dat pad is deugd, oprechtheid, trouw, heilig-
heid en alle geboden van God onderhouden. (. . .)

‘(. . .) Hij zal zijn volk nooit een voorschrift of een gebod geven
dat niet bedoeld is om het geluk dat hij voor ogen heeft te bevor-
deren, en dat niet zal uitmonden in het grootste goed en de
grootste heerlijkheid voor degenen die zijn wet en verordeningen
ontvangen.’ (History of the Church, deel 5, blz. 134–135.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 13 en maak daarbij opgave A of B.

Noteer de zonden en de gevolgen

1. Zoek en noteer de zonden die, zoals de Heer gezegd heeft, voor
de mens het verleidelijkst zijn. (Zie vss. 7–8, 14–24, 26–28, 38.)

2. Welke van die zonden zijn volgens jou het verleidelijkst voor
mensen van jouw leeftijd?

3. Noteer de gevolgen waarvoor de Heer waarschuwde als de
Nephieten zich niet bekeerden. (Zie vss. 8–10, 17–20, 29–38.)

4. Op welke manier zijn die gevolgen realiteit geworden voor
degenen die zich in deze tijd weigeren te bekeren?

Ware profeten, valse profeten

In Helaman 13:24–28 beschreef Samuël hoe de Nephieten de
ware profeten verwierpen en valse profeten eerden. Lees die
verzen met een van je ouders of een leider van de kerk nog eens
door en maak samen de volgende opgaven:

1. Noteer een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe mensen in
deze tijd ware profeten van de Heer verwerpen.

2. Noteer een aantal voorbeelden van mensen of organisaties
waarbij sommigen leiding zoeken in plaats van bij de profeten
van de Heer.
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3. Neem Helaman 13:29–39 door en beschrijf hoe die verzen in
onze tijd in vervulling zouden kunnen gaan.

De Nephieten waren door vele honderden kilometers gescheiden
van de aardse bediening van de Heiland. Zij kenden Jezus
Christus en zijn evangelie door hun geschriften, het getuigenis
van hun profeten en door persoonlijke openbaring. In Helaman
14 zul je lezen over een aantal heel duidelijke tekens die aan de
Nephieten beloofd werden en die de geboorte en dood van Jezus
Christus in Israël zouden aangeven. Let bij het bestuderen
van de rest van Helaman en 3 Nephi op de vervulling van die
tekens. Let er ook op wie in die aanwijzingen geloofden, wie
niet, en waarom, of waarom niet.

Wij bevinden ons in een soortgelijke situatie. Wij zijn vele
honderden jaren gescheiden van de aardse bediening van de
Heiland. Wij hebben dezelfde getuigenissen en dezelfde moge-
lijkheid om persoonlijke openbaring te ontvangen. We hebben
ook het getuigenis van hedendaagse profeten dat Jezus Christus
werkelijk de Zoon van God is en dat Hij terug zal komen. We
hebben ook duidelijke tekens die in verband met de wederkomst
beloofd zijn. Overdenk, als je leest hoe de profetieën over de
eerste komst van de Heiland volledig in vervulling zijn gegaan,
welke overeenkomsten er zijn met de profetieën over zijn 
wederkomst. (Zie ook LV 1:37–38.)

Helaman 14
Voortekens van Christus’

geboorte en dood 
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De Schriften begrijpen

Helaman 14:18–20 – Wat is de ‘geestelijke dood’ of
de ‘tweede dood’?
Zie voor meer informatie het hoofdstuk over Alma 12.

Helaman 14:29–31 – We kunnen onze daden kiezen,
maar niet de gevolgen ervan
Ouderling Richard G. Scott, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘Heeft u , als anderen u advies
gaven, ooit gezegd: “Ik denk
daar gewoon heel anders over.
Dat zijn uw normen en uw
beginselen. Ik heb de mijne”?
Begrijp alstublieft dat niemand
de waarheid kan veranderen.
Rationaliseren, onweerstaan-
baar eigenbelang, alle redene-
ringen van mensen, boosheid
of koppigheid kunnen de
waarheid niet veranderen.
Satan weet dat. Daarom
probeert hij een sfeer te
scheppen waarin men onbe-

wust gaat voelen dat hij niet alleen kan kiezen, maar zelf kan
vaststellen wat juist is. Satan probeert ons over te halen boven
de waarheid te leven door onze daden te rationaliseren als het
recht van keuze.

‘Maar onze eeuwige Vader omschreef de waarheid en stelde vóór
de schepping van de aarde vast wat juist en verkeerd is. Ook
bepaalde Hij wat de gevolgen zouden zijn van gehoorzaamheid
of ongehoorzaamheid aan deze waarheden. Hij verdedigde ons
recht om in dit leven te kunnen kiezen, zodat we ons konden
ontwikkelen en gelukkig zijn, maar we hebben niet het recht de
gevolgen van onze daden te kiezen. (. . .)

‘Niemand heeft het recht om uit te maken wat juist is. God heeft
dat aan zichzelf voorbehouden. Onze keuzevrijheid staat ons
toe te kiezen uit verschillende paden, maar dan zijn wij ook
gebonden aan de gevolgen die God heeft vastgesteld. Later, als
de richting van het pad ons niet zint, is bekering de enige
uitweg.’ (De Ster, januari 1993, blz. 54, 55.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 14 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Noteer de tekens

1. Maak twee kolommen in je aantekenschrift. Zet boven de ene
‘Tekens van Christus’ geboorte’ en boven de andere ‘Tekens
van Christus’ dood’. Noteer de tekens die Samuël in Helaman
14:2–7, 20–28 noemde; noteer ook het vers waar elk teken
wordt genoemd.

2. Wat was volgens Helaman 14:8–13, 28–31 het doel van de
tekens?
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Waarom moest Jezus sterven?

In Helaman 14:14 begint
de opsomming van
Samuëls profetieën over
de tekens van de dood
van Jezus Christus.
Als onderdeel van die
profetie legde hij uit
waarom het nodig was
dat Christus stierf. Vat
die belangrijke leringen
samen door te noteren
welke redenen Samuël in
Helaman 14:15–19 aangaf.

Maak bij je antwoord gebruik 
van de Schriften

Stel dat een jongere tegen je zei: ‘Iedereen maakt me gek! Mijn
ouders, mijn leiders, mijn leerkrachten – iedereen zegt wat ik
moet doen. Waarom zijn er zoveel geboden? Waarom kunnen ze
me niet gewoon met rust laten en zelf laten beslissen?’ Gebruik
Helaman 14:29–31 en de uitspraak van ouderling Scott in het
onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ om een antwoord te schrijven
op de vragen van die persoon. Zorg dat je uitlegt wat het
verband is tussen keuzevrijheid, gevolgen, en de geboden van
onze hemelse Vader.

In het grootste gedeelte van het Boek van Mormon verheugden
de Nephieten zich in de zegeningen van het evangelie, met
daarbij nog het voorrecht dat ze profeten en Schriftuur hadden.
De Heer heeft gezegd dat waar veel gegeven is, ook veel vereist
wordt. (Zie Lucas 12:48; LV 82:3.) Let op hoe Samuël dat
beginsel in Helaman 15 uitlegde. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Helaman 15 en maak daarbij opgave A of B.

Leg het begrip uit

1. Wat is volgens Helaman 15:3 en Leer en Verbonden 95:1;
101:1–9 het doel van kastijding door de Heer?

2. Waarom is kastijding een teken van Gods liefde voor ons?

Helaman 15
‘Tenzij gij u bekeert’
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3. In welke opzichten komt de kastijding van de Heer overeen

met de liefde van ouders als zij hun kinderen kastijden als
dat nodig is?

4. Lees nog eens door waarvoor Samuël de Nephieten in
Helaman 15:14–17 waarschuwde en leg uit in welk opzicht
deze tekst overeenkomt met de waarschuwing van de Heer
in Leer en Verbonden 82:1–4.

Hoe je vastberaden en standvastig 
kunt zijn

Samuël wees erop dat de Lamanieten die zich bekeerd hadden
door de verkondiging van Ammon en zijn broeders ook trouw
bleven toen de Nephieten dat niet deden. (Zie Helaman 15:1–6.)

1. Zoek in Helaman 15:7–8 op wat er was gebeurd met de 
Lamanieten waardoor ze zo ‘onbeweeglijk en standvastig in
het geloof’ waren.

2. Teken het volgende overzicht in je aantekenschrift en vul de
ontbrekende stappen in aan de hand van wat je in de verzen
7–8 te weten bent gekomen.

3. Welk onderdeel van dit proces denk jij te moeten verbeteren
om je geloof in Jezus Christus te vergroten?

? ?
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Wat tot gevolg heeft

Kennis van 
de waarheid en geloof 
in de heilige Schriften

D
aa

ro
m

:

Zij zijn onbeweeglijk en standvastig
in het geloof.
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Terwijl Helaman 13–15 een verslag is van Samuëls profetieën
onder de Nephieten, worden in Helaman 16 de verschillende
manieren beschreven waarop de mensen op zijn profetieën
reageerden. President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat

Helaman 16
Reacties op Samuëls prediking

aanbidding ‘een individuele taak [is], en als iemand de Heer in
geest en waarheid wil aanbidden, kan hij dat doen door zijn
bijeenkomsten bij te wonen, van het avondmaal te nemen en na
te denken over de schoonheid van het evangelie, ongeacht wat er
vanaf de kansel gezegd wordt. Als een [kerk]dienst in uw ogen
een mislukking is, heeft u gefaald. Niemand kan de Heer
aanbidden in uw plaats; dat moet u zelf doen.’ (‘The Sabbath –
A Delight’, Ensign, januari 1978, blz. 5.) Denk er, als u leest
hoe de mensen op Samuël reageerden, over na hoe jij op die
boodschap gereageerd zou hebben. Let er ook op hoe de gevoelens
veranderden toen er meer tijd verstreek.

De Schriften bestuderen

Vergelijk de verschillen onder het volk

1. Noteer het volgende in je aantekenschrift: ‘velen’ (Helaman
16:1), ‘allen’ (vs. 2), ‘nog veel meer’ (vs. 3), ‘allen’ (vs. 5), ‘het
grootste gedeelte’ (vs. 6), ‘het grootste gedeelte’ (vs. 10), ‘het
kleinste gedeelte’ (vs. 10), ‘het volk’ (vs. 12), ‘aan mensen, aan
wijze mensen’ (vs. 14), ‘de mensen’ (vss. 15, 22), ‘het volk des
Heren’ (vs. 23). Schrijf achter elk onderdeel van je lijstje in je
eigen woorden op hoe die bepaalde groep mensen reageerde
op Samuëls boodschap, Nephi’s leringen of de tekens en
wonderen in de laatste vijf jaren vóór de geboorte van Jezus
Christus.

2. Denk na hoe het in de tijd van Helaman 16 moet zijn geweest
als je een oprechte volgeling van Jezus Christus was. Schrijf op
wat jij in deze tijd kunt doen om je op zijn wederkomst voor te
bereiden en waarom dat belangrijk is.
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Over 3 Nephi
Tot de uitgave van het Boek van Mormon in 1879 was de titel van
dit boek gewoon ‘Het boek van Nephi, de zoon van Nephi,
de zoon van Helaman’. Ouderling Orson Pratt, destijds lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen, adviseerde er het kopje
‘3 Nephi’ aan toe te voegen, wat door het Eerste Presidium werd
goedgekeurd.

Mormon heeft het boek 3 Nephi samengesteld aan de hand van
de kronieken van een profeet, Nephi genaamd, een afstammeling
van de familie van Alma, die de kronieken bijhield. (Zie onder-
staand overzicht.)

Alma de oude

Kroniekschrijvers

Alma de jonge

Helaman

Helaman,

Nephi

Nephi,

de zoon van Helaman

de zoon van Nephi

Mosiah 
(tussen 130 en 92 v.C.)

Alma 
(tussen 91 en 53 v.C.)

Helaman 

(tussen 52 en 1 v.C.)

3 Nephi 
(tussen 1 en 35  n.C.)

4 Nephi 
(tussen 36 en 321 n.C.)

BRON

Mormons verkorte weergave

van de grote platen van Nephi

BOEKEN

Dit boek begint in de tijd van de geboorte van de Heiland. In de
eerste paar hoofdstukken staat wat er onder de Nephieten en de
Lamanieten gebeurde in de periode van het aardse leven van
Jezus Christus. Het grootste gedeelte van 3 Nephi bevat de
woorden en handelingen van de Heiland tijdens zijn bezoek aan
de mensen van het Boek van Mormon na zijn kruisiging en
opstanding.

Ben je ooit uitgelachen vanwege je geloof? Denk er eens over na
hoeveel geloof iemand nodig zou hebben om trouw en gelovig te
blijven als dat betekende dat hij in de gevangenis zou komen of
ter dood veroordeel zou worden. Gelovige Nephieten en Lama-
nieten hadden met dat probleem te maken toen de tijd naderde
dat Samuëls profetieën over de komst van Jezus Christus in
vervulling zouden gaan. Probeer je bij het lezen van 3 Nephi 1
voor te stellen wat ongelovige mensen tegen de gelovigen
gezegd zouden kunnen hebben en hoe moeilijk het in die dagen
geweest moet zijn om trouw te blijven. De meesten van ons
kennen het verhaal van de geboorte van de Heiland in Betlehem,
maar de gebeurtenissen onder het volk van het Boek van
Mormon ten tijde van Christus’ geboorte zijn net zo belangrijk.

3 Nephi 1
‘Morgen kom Ik in de wereld’
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 1 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf een stukje van een dagboek

1. Schrijf op wat iemand die in die tijd leefde, in zijn of haar
dagboek geschreven zou kunnen hebben na de gebeurtenissen
in 3 Nephi 1:1–21. Beschrijf de toestand – de hoop, de angsten
en de reacties van die persoon.

2. Leg uit wat we door zo’n gebeurtenis over de Heer en zij
profeten te weten kunnen komen.

Bekeringen

1. Noteer ten minste vier verschillende groepen waar het in
3 Nephi 1:22–30 over gaat en beschrijf welke invloed de tekens
van Christus’ geboorte hadden op het getuigenis en de beke-
ring van elke groep.

2. Wat leer je daaruit over het belang van tekens tijdens het
bekeringsproces?

‘Het grootste deel van het volk’ bekeerde zich toen de tekens van
Christus’ geboorte gegeven werden. (Zie 3 Nephi 1:22.) Mensen
komen echter niet tot bekering door tekens, maar voor degenen
die zich al bekeerd hebben, worden waarheden erdoor versterkt
en bevestigd. In 3 Nephi 2 staat wat er gebeurde toen de
mensen wier bekering gebaseerd was op de tekens, de wonderen
en gebeurtenissen vergaten waarvan zij getuige waren geweest.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 2 en maak daarbij opgave A en B.

Stappen achteruit

Hoewel de verandering in houding van de mensen waarover je
leest in 3 Nephi 2:3 nogal snel leek plaats te vinden, gebeurde het
toch niet ineens.

1. Maak een overzicht waarmee je in stappen duidelijk maakt
hoe sommige mensen langzamerhand van een toestand waarin
‘vele zonden werden vergeven’ in 3 Nephi 1:23 vervielen
tot ‘grote goddeloosheden’ in 3 Nephi 2:3. Zet bij iedere stap
zinnen uit 3 Nephi 1:27–2:3.

2. Maak nog een overzicht dat de vooruitgang naar een geeste-
lijker instelling voorstelt. Geef aan wat jij kunt doen om trouw
te blijven aan het evangelie en je geloof in Jezus Christus en
je getuigenis van Hem te vergroten.

3 Nephi 2
Wonderen te midden

van goddeloosheid en oorlog

Beschermende beginselen

1. Wat deden de Nephieten en de Lamanieten om zichzelf te
beschermen en ‘enige voordelen op de rovers’ te behalen?
(Zie 3 Nephi 2:11–12, 17.)

2. Waardoor behaalden de rovers van Gadianton ‘vele voor-
delen’? (Zie vs. 18.)

3. Wat is volgens jou voor hedendaagse kerkleden de boodschap
van die voorvallen?

Ben je wel eens bang geweest voor de slechte invloeden in de
wereld? In de Schriften lezen we: ‘God heeft ons niet gegeven
een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van

bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7), en
‘wanneer gij zijt voorbereid,

zult gij niet vrezen’ (LV
38:30). In 3 Nephi 3–4

probeerden de rovers van
Gadianton de gelovigen
bang te maken. Let
tijdens het bestuderen
van deze hoofdstukken

op hoe de Nephieten en
de Lamanieten in plaats

van met angst juist met
geloof reageerden op het

kwade.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 3–4 en maak daarbij opgave A of B.

Kwade invloeden herkennen en
overwinnen

1. Noteer wat Giddianhi en Zemnarihah deden en zeiden in
3 Nephi 3:1–10; 4:7, 16–23 en wat jou doet denken aan Satans
werkwijze en verleidingen.

2. Hoe zou jij de raad van Lachoneus en Gidgiddoni in 3 Nephi
3:11–22, 24–26; 4:8–10, 15, 18, 33 kunnen toepassen om
de aanvallen van Satan in deze tijd het hoofd te bieden?

3 Nephi 3–4
Rovers van Gadianton

bedreigen het volk

Giddianhi



Kleding om indruk te maken

1. Beschrijf hoe de rovers van Gadianton gekleed waren
(zie 3 Nephi 4:7–8) en leg uit waarom ze zich volgens jou
zo kleedden. Leek dat die uitwerking te hebben?

2. Beschrijf een situatie in jouw leven waarin je door je manier
van kleden een bepaalde indruk wilde wekken.

3. Geef een samenvatting van de raad van de leiders van onze
kerk omtrent ‘Kleding en uiterlijk’ in de brochure Voor de
kracht van de jeugd.

In 3 Nephi 4 heb je gelezen hoe de Nephieten en de Lamanieten
er door de dreigementen van de rovers van Gadianton toe
kwamen om zich te bekeren. In 3 Nephi 5 zul je lezen over de
zegeningen die ze ontvingen door hun bekering. Hoe lang denk
je, op grond van wat je tot nu toe in het Boek van Mormon
gelezen hebt, dat die periode van vrede en voorspoed duurde?
Mormon maakt zich in dit hoofdstuk ook bekend en hij legt uit
waarom hij de kronieken die we nu het Boek van Mormon
noemen, bewaard en verkort heeft. Denk eraan dat het evangelie
in de laatste dagen aan alle mensen gebracht zal worden en dat
het huis van Israël vergaderd zal worden.

3 Nephi 5
Uitleg en het getuigenis van Mormon

De Schriften begrijpen

3 Nephi 5:13 – Mormon, een discipel van Jezus Christus
Ouderling Theodore M. Burton, voormalig lid van de Zeventig,
heeft gezegd: ‘(. . .) Het woord discipline [heeft] dezelfde
oorsprong als het woord discipel. (Conference Report, oktober
1985, blz. 81.) Je zou kunnen zeggen dat een discipel een 
gedisciplineerd persoon is die een leer of een manier van leven
aanvaardt, aanleert en ernaar leeft. (Zie Johannes 3:25.) Mormon
was een volgeling van Jezus Christus en leefde volgens zijn
leringen.

3 Nephi 5:21–26 – Het huis van Jakob en het nageslacht
van Jozef
In 3 Nephi 5:21–26 herhaalde Mormon een vaak terugkomend
thema van het Boek van Mormon – de vergadering van het huis
van Jakob, of het huis van Israël. Het ‘overblijfsel van het nage-
slacht van Jozef’ heeft betrekking op de nakomelingen van Lehi
die nu leven. De profetieën over de kinderen van Lehi gaan nu
op een dramatische manier in vervulling.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 5 en maak daarbij opgave A.

Maak kennis met de schrijver

1. Lees 3 Nephi 5:8–20 nog eens door en noteer ten minste vijf
zaken die je te weten komt over:

a. Mormon

b. De verslagen waarvan Mormon voor het Boek van Mormon
een beknopte bewerking maakte.

2. Wat voegt die kennis toe aan jouw begrip van en waardering
voor het Boek van Mormon?

Denk eens aan iemand van jouw leeftijd die leeft volgens het
evangelie en een sterk getuigenis heeft. Stel je voor dat je die
persoon over vier jaar terugziet en dat hij of zij betrokken is bij
allerlei vormen van goddeloosheid. Wat kan er in die vier jaar
gebeurd zijn? Hoe kan dat zo snel gebeurd zijn terwijl hij of zij
zo’n sterk getuigenis had? Dat lijkt veel op het verhaal in
3 Nephi 6. Het hoofdstuk begint in het 26ste jaar na Christus’
geboorte en eindigt in het dertigste jaar. Let, terwijl je leest wat
er in zo korte tijd met de Nephieten gebeurde, op de redenen
die Mormon gaf voor hun snelle verval. 

3 Nephi 6
Van rechtschapenheid tot

‘afschuwelijke goddeloosheid’
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 6 en maak daarbij opgave A of B.

Maak een wegenkaart

1. Teken in je aantekenschrift een wegenkaart die begint in de
‘staat van rechtvaardigheid’ en eindigt in de ‘staat van afschu-
welijke goddeloosheid’. Bestudeer 3 Nephi 6:9–18 zorgvuldig
en plaats punten op de kaart die de ‘plaatsen’ voorstellen
waar de mensen doorheen kwamen op hun weg naar een staat
van afschuwelijke goddeloosheid. Geef elk punt een naam
waarmee je omschrijft wat de Nephieten deden waardoor ze
zich afkeerden van rechtschapenheid, en noteer het vers waar
je dat gevonden hebt.

2. Teken nog een weg op je kaart die naar het eeuwige leven
leidt. Plaats op die weg ook punten waarmee je aangeeft wat
een paar mensen in 3 Nephi 6 deden om rechtschapen te
blijven toen bijna iedereen op weg was naar goddeloosheid.

.

Ernstige gevolgen

1. Vat in je eigen woorden samen wat er volgens Mormon vooral
mis was in verband met de goddeloosheid van het volk in
3 Nephi 6:17–18.

2. Wat zijn volgens Mosiah 2:36–39 een aantal gevolgen van een
dergelijke houding en zulk gedrag?

Staat van afschuwelijke
goddeloosheid

Staat van 
rechtvaardigheid

Staat van 
rechtvaardigheid

Menings-
verschillen

Eeuwig
leven

Waarom is het voor de rijken
soms moeilijk om bij al hun
voorspoed trouw te blijven? Toen
de Nephieten en de Lamanieten in
een grote oorlog tegen de rovers
van Gadianton hun vrijheid
hadden herwonnen, hielden alleen
hun zonden hun constante
voorspoed tegen. (Zie 3 Nephi
6:4–5.) Sommigen wilden meer
dan vrij zijn van oorlog en

gebrek. Zij wilden vrij zijn van de wetten van mensen en de
geboden van God. Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Het staat ons vrij
om Gods geboden wel of niet te gehoorzamen, maar het staat
ons niet vrij de inhoud van die geboden te veranderen. Ook
kunnen we de gevolgen van overtreding van die geboden niet
vermijden. Als we kiezen, moeten we altijd de gevolgen van wat
we willen, aanvaarden.’ (Wherefore, Ye Must Press Forward
[1977], blz. 11.) Denk erover na, als je leest wat er gebeurde met
de mensen in 3 Nephi 7, of zij echt gelukkig waren met de
gevolgen van hun goddeloze verlangens.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 7 en maak daarbij opgave A of B.

Zoek de feiten

Maak de volgende zinnen in je eigen woorden af met behulp
van wat je in 3 Nephi 7 te weten komt. Schrijf elke zin in je
aantekenschrift.

1. Toen de hoofdrechter vermoord was. . . (zie vss. 1–8.)

2. Jakob. . . (zie vss. 9–14)

3. Nephi’s geloof was zo groot. . . (zie vss. 15–20)

4. Mensen die zich bekeerd hadden. . . (zie vss. 21–26)

Waarom toont de Heer wonderen
aan de goddelozen?

In 3 Nephi 7:14 zien we dat er 31 jaren verstreken zijn sinds de
geboorte van Christus. Weldra zouden de verwoestingen die
volgens de profetieën bij de dood van Jezus Christus zouden
plaatsvinden, over deze mensen komen. (Zie 3 Nephi 8:5.)

3 Nephi 7
Grote verdeeldheid
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1. Lees 3 Nephi 7:15–22 nog eens door en noteer alle bewijzen
van Gods macht die je in deze verzen kunt vinden en de
verschillende manieren waarop de mensen reageerden.

2. Lees Ezechiël 33:6–11 (in het Oude Testament) en leg uit
waarom jij denkt dat de Heer zoveel macht aan de Nephieten
liet zien.

3. Welke raad hebben onze levende profeten gegeven om de
mensen voor te bereiden op de verwoestingen die volgens
de profetieën bij de wederkomst van de Heiland zullen
plaatsvinden?

Bij de wederkomst van Jezus Christus zullen de goddelozen
vernietigd worden en zullen de rechtvaardigen de Heer tege-
moet gaan. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat zal zijn?
In 3 Nephi 8 wordt beschreven welke verwoestingen er onder de
Nephieten plaatsvonden op het moment dat Jezus in Jeruzalem
gekruisigd werd. Let er terwijl je het leest op, wie vernietigd
werd en waarom. Je zult ook zien dat er precies gebeurde wat de
Lamaniet Samuël geprofeteerd had. (Zie Helaman 14:20–27.)

De Schriften begrijpen

3 Nephi 8:25 – De profeten verwerpen
Velen die gespaard waren voor de verwoestingen die in 3 Nephi 8
beschreven worden, zagen in dat, als de meerderheid van het
volk de profeten niet had verworpen, zij niet vernietigd zou zijn.

3 Nephi 8
Vernietiging en duisternis

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 8 en maak daarbij opgave A of B.

Vergelijk twee gebeurtenissen

1. Waarnaar keek het volk ‘in alle ernst’ uit (vs. 3) en waarom?

2. Vat samen wat er in Leer en Verbonden 133:38–45 staat over
de gevoelens van de rechtschapen mensen als de tijd van de
wederkomst van de Heiland nadert.

3. Vergelijk 3 Nephi 8:4–22 met Matteüs 1:28–33 volgens de ver-
taling van Joseph Smith en noteer welke overeenkomsten je
ziet tussen de komst van de Heiland naar de Nephieten en wat
er geprofeteerd is over wat er aan zijn wederkomst voorafgaat.

Een brief aan jezelf

1. Waarom was er ‘grote rouw’, ‘gehuil’ en ‘geween’ onder het
volk in 3 Nephi 8:23?

2. Wat wensten ze volgens 3 Nephi 8:24–25, dat ze, als volk,
gedaan hadden om dat grote drama te voorkomen?

3. Stel dat jij een van de profeten van de Heer was. Schrijf
een boodschap aan alle mensen waarin staat hoe zij aan de
beloofde verwoestingen van de laatste dagen kunnen
ontkomen als de mensheid zich niet bekeert.

De mensen die de rampen die in 3 Nephi 8 beschreven worden,
overleefd hadden, hoorden de stem van Jezus Christus in de
duisternis. Zijn boodschap staat opgetekend in 3 Nephi 9. Een
tijdje was het stil, daarna hoorden ze zijn stem weer. Zijn
tweede boodschap staat opgetekend in 3 Nephi 10. Let goed op
wat de Heiland zei over de verwoestingen in het land en wat
degenen die gespaard waren, moesten doen.

De Schriften begrijpen

3 Nephi 9:13 – ‘Opdat Ik u moge genezen’
Het was opmerkelijk dat iemand de verwoestingen overleefd
had. Degenen die overbleven, waren rechtschapen genoeg om
gespaard te worden, maar er werd nog veel meer van hen
verwacht. Ze kregen het gebod om ‘weder [te] keren’, zich te
bekeren, en ‘tot inkeer’ te komen ‘opdat Ik u moge genezen’.
President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘De grootste wonderen die
ik nu zie, zijn niet zo zeer zieke lichamen die genezen worden,
maar de grootste wonderen die ik zie zijn zieke zielen die
genezen worden.’ (Conference Report, april 1973, blz. 178.)

3 Nephi 9–10
De stem van Jezus Christus

dringt door de duisternis heen
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3 Nephi 9:16 – ‘Ik kwam tot de mijnen, en de mijnen
ontvingen Mij niet’
Jezus begon zijn bediening onder zijn verbondsvolk vanouds, het
huis van Israël – in het bijzonder onder de Joden. Zij hadden
de woorden van de profeten en de wet van Mozes, en zij waren
getuige geweest van de vele wonderen van de Heiland, die
allemaal van Hem getuigden. Maar door hun trouweloosheid
had het merendeel Hem en zijn leringen verworpen. (Zie ook
Johannes 1:11; LV 6:21.)

Zoals een moederkip voor haar kuikens zorgt, zo beschermt de Heiland
degenen die Hem volgen, door hen steeds te waarschuwen voor gevaar en
door hen in veiligheid te brengen.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 9–10 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Zoek een begrip dat steeds herhaald
wordt

1. Zoek bij het doorlezen van 3 Nephi 9:5, 7–9, 11; 10:12 naar wat
de Heiland duidelijk aangaf als de reden waarom sommige
mensen vernietigd, en anderen gespaard waren gebleven.

2. Wat wilde Mormon ons in 3 Nephi 10:14–16 aan het verstand
brengen?

3. In welk opzicht zal de wederkomst van de Heiland volgens
Leer en Verbonden 1:14 lijken op zijn verschijning in het Boek
van Mormon?

‘Komt tot Mij’

1. Maak twee kolommen in je aantekenschrift. Zet in de ene
kolom wat Jezus in 3 Nephi 9:12–22 zei en wat degenen die
‘rechtvaardiger’ waren moesten doen. Noteer in de andere
kolom wat Jezus hun in die verzen beloofde.

2. Wat kom je daardoor over Jezus Christus te weten wat jou het
geloof geeft om te doen wat Hij vraagt, en erop te vertrouwen
dat Hij zijn beloften kan nakomen?

Zien hoeveel de Heiland van je houdt

1. Vergelijk de reactie van de duivel op de verwoestingen in het
land in 3 Nephi 9:2 met de manier waarop de Heiland
reageerde in 3 Nephi 9:13–14; 10:4–6.

2. Lees 2 Nephi 2:18, 27; 26:24–25 en leg uit waarom er zoveel
verschil was tussen de reactie van de duivel en die van Jezus.

3. Schrijf over een gelegenheid waarbij de Heiland jou ‘bijeen-
vergaderd’ of ‘verzorgd’ heeft zoals Hij zijn volk beloofde in
3 Nephi 10:4–6.

Zeshonderd jaar hadden de Nephitische en Lamanitische
profeten gesproken, geschreven en geprofeteerd over de komst
van Jezus Christus. Zij wisten dat Hij niet tijdens zijn aardse
leven zou komen, maar dat Hij na zijn opstanding aan de
kinderen van Lehi zou verschijnen. (Zie 2 Nephi 26:9; Alma
16:20.) Gelovigen hadden hun hele geloof en hoop op Hem en
zijn verlossende zending gevestigd. In 3 Nephi 11 zul je lezen
over de glorieuze vervulling van die profetieën. Het verslag van
het bezoek van de Heiland aan het vasteland van Amerika gaat
door tot en met 3 Nephi 28. Overdenk bij het lezen van die
hoofdstukken hoe het voor degenen die daar aanwezig waren,
moet zijn geweest toen de Heiland verscheen. Overdenk zorg-
vuldig wat Jezus verkoos te zeggen en te doen in de korte tijd
dat Hij bij hen was en wat ons daaruit duidelijk wordt over wat
Hij het belangrijkste vond.

3 Nephi 11
De Heiland verschijnt!
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De Schriften begrijpen

3 Nephi 11:14–15 – De wonden van de Heiland
Ouderling Jeffrey R. Holland, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘Hoewel de wonden van de kruisiging door de macht van de
opstanding helemaal hersteld hadden kunnen worden – en onge-
twijfeld zal dat eens gebeuren – koos Christus er toch doelbewust
voor om die wonden te behouden, zelfs bij zijn verschijning in de
laatste dagen, wanneer Hij die tekens zal tonen en openbaren dat
Hij “in het huis van [zijn] vrienden” verwond was. [Zacharia 13:6;
zie ook LV 45:52.]

‘De wonden in zijn handen, voeten en zijde zijn tekens dat er in
het sterfelijk leven pijnlijke dingen gebeuren, zelfs met degenen
die rein en volmaakt zijn, tekens dat beproeving geen bewijs is dat
God niet van ons houdt. Het is een belangrijk en hoopvol feit dat
de gewonde Christus ons komt redden. Hij, die de littekens van
offerbereidheid draagt, de letsels van liefde, de symbolen van
nederigheid en vergevensgezindheid, is de Gezagvoerder van
onze ziel. Dat bewijs van pijn in de sterfelijkheid is ongetwijfeld
bedoeld om anderen te bemoedigen die ook tijdens hun leven
gepijnigd en gewond worden, misschien wel in het huis van hun
vrienden’. (Christ and the New Covenant [1997], blz. 258–259.)

3 Nephi 11:1–8 – Hoe spreekt God tot de mensen?
President Joseph F. Smith , destijds raadgever in het Eerste Presi-
dium, heeft gezegd: ‘De Heilige Geest van God heeft tot mij
gesproken – niet door het oor, noch door het oog, maar tot mijn
geest, mijn levende en eeuwige deel – en heeft aan mij geopen-
baard dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.’
(Leringen van kerkpresidenten: Joseph F. Smith [1999], blz. 7.)

3 Nephi 11:27, 32–36 – De eenheid van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest
In 3 Nephi 11 staat nog een getuigenis van de leer dat de leden
van de Godheid afzonderlijke Personen zijn, maar volledig één in
hun streven ‘de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de
mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Zij kunnen voor elkaar
spreken en van elkaar getuigen vanwege hun eenheid in doel
en leer. De mensen hoorden de stem van de Vader, zagen en
hoorden Jezus Christus, en ze werden onderwezen in de verschil-

lende maar verenigde functies van die twee Personen en de
Heilige Geest. (Zie ook Johannes 17:20–23 en LV 130:22 over de
eenheid van de leden van de Godheid die toch afzonderlijke
Personen zijn.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 11 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–E).

Schrijf een toespraak

Stel dat je opdracht hebt gekregen om in de avondmaalsdienst te
spreken over het onderwerp ‘Naar God leren luisteren’.

1. Schrijf een toespraak, waarbij je gebruik maakt van 3 Nephi
11:1–8 om uit te leggen hoe wij ons beter kunnen voorbereiden
om het woord van God te horen. Overweeg om vragen te
bespreken als: Hoe kwam de stem tot de mensen? Hoe werd
die beschreven? Wat deden de mensen om het te horen?
Waarom hoorden zij het de eerste keer niet?

2. Lees ook Leer en Verbonden 136:32–33 en gebruik de index in
je Schriften voor nog meer teksten die een hulpmiddel kunnen
zijn waardoor iemand door de Heilige Geest de stem van God
kan horen. Leg die teksten in je toespraak uit. (Zie LV 1:38;
18:34–36 als je meer hulp nodig hebt.)

Bedenk wat het echt betekent

1. Jezus had zichzelf op veel manieren bekend kunnen maken.
Waarom zou Hij gezegd hebben wat in 3 Nephi 11:10–11 staat?
Wat kunnen wij daaruit over de Heiland te weten komen?

2. Lees Leer en Verbonden 19:16–20 en leg uit wat het drinken uit
de ‘bittere drinkbeker’ inhield.

Een getuige zijn

1. Lees 3 Nephi 11:14–16 nog eens door en leg uit wat Jezus het
volk wilde laten weten en wat het volk deed om dat getuigenis
te verkrijgen.

2. Leg in een paar zinnen uit waarom Jezus zich volgens jou aan
het volk toonde en ze Hem één voor één mochten aanraken. 

3. Hoe kun jij weten dat Jezus verrezen is, zonder dat je zijn
wonden echt gezien en gevoeld hebt?

Noteer de leer van de doop

Noteer ten minste vier belangrijke waarheden over de doop die
we opmaken uit wat Jezus in 3 Nephi 11:18–40 zei en deed.

Tekstenbeheersing – 3 Nephi 11:29

1. Maak twee vragen over twist die beantwoord kunnen worden
aan de hand van 3 Nephi 11:28–30. Schrijf de antwoorden
erbij.

2. Lees spreuken 15:1 en vat samen wat er staat over een manier
om twist te vermijden. Bedenk daarna nog twee manieren
waarop iemand volgens jou twist met gezinsleden kan
vermijden.
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De bergrede in Matteüs 5–7 in het Nieuwe Testament zou
beschouwd kunnen worden als de beste en enige bron waar we
de grondslag kunnen vinden van wat Jezus Christus tijdens
zijn bediening op aarde verkondigd heeft. Het wekt geen verba-
zing dat Jezus tijdens zijn bezoek aan de Nephieten bijna
dezelfde toespraak hield. Let erop hoe zijn toespraak tot de
kinderen van Lehi een extra inzicht geeft in wat we in het
Nieuwe Testament lezen. Die toespraak bij de tempel staat in
3 Nephi 12–14. We leren eruit wat de Heiland verwacht van
degenen die zijn discipelen willen zijn. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 12 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Hoe je gezegend wordt

1. Zoek het woord gezegend in 3 Nephi 12:1–11 en onderstreep het
elke keer als je het tegenkomt. Dit gedeelte van Jezus’ toespraak
wordt vaak ‘de zaligsprekingen’ genoemd, naar het Latijnse
woord voor ‘zalig’, wat ‘gezegend’ of ‘gelukkig’ betekent.

2. Maak in je aantekenschrift een overzicht naar onderstaand
voorbeeld en vul het in met de informatie die je vindt in
3 Nephi 12:1–12 en aan de hand van wat je zelf denkt en voelt.

Acht geven op de
woorden van de
twaalf discipelen die
Jezus koos (vs. 1)

Gedoopt worden
met water, vuur
en de Heilige
Geest (vs. 1)

Omdat de doop
onmisbaar is voor de
vergeving van zonden

De zegeningen die
we volgens Jezus
zullen ontvangen

Wat ons volgens
Jezus tot

zegen zou zijn

Waarom
iemand gelukkig

zou zijn

3 Nephi 12
De toespraak bij de tempel, deel 1

Ouderling Lynn G. Robbins, lid van de zeventig, heeft
gezegd:

‘Boosheid is zich overgeven aan Satans invloed. (. . .)

‘Als wij het verband tussen keuzevrijheid en boosheid
goed begrijpen, is dat de eerste stap om die boosheid
uit ons leven te bannen. Wij kunnen kiezen om niet
boos te worden.’ (De Ster, juli 1998, blz. 90.)

Leg de vergelijkingen uit

In 3 Nephi 12:13–16 vergeleek Jezus zijn volgelingen met zout en
licht. Sommige mensen zouden kunnen denken dat Hij, als Hij
hun echt het gevoel wilde geven dat ze waardevol waren, had
moeten zeggen dat ze als goud waren. Bespreek die lering met je
ouders of je leerkracht en doe het volgende:

1. Noteer alle redenen die je kunt bedenken waarom zout
nuttiger is dan goud.

2. Leg uit waarom licht een passend symbool is voor een ware
discipel van Jezus Christus.

De echte betekenis van de wet

Jezus zei tegen de Nephieten
dat Hij niet kwam om de wet
te vernietigen, maar om hem
te vervullen. (Zie 3 Nephi
12:17.) Een van de manieren
waarop Hij dat deed, was de
mensen inzicht geven in de
volledige betekenis van de
wetten en de geboden die Hij
eerder aan de kinderen van
Israël gegeven had. Hieronder
vind je een lijst van wetten

waarin Hij in 3 Nephi 12:20–48 meer inzicht gaf. Leg bij elke uit
wat de volledige betekenis ervan is binnen in het evangelie van
Christus, zoals Hij het in dit hoofdstuk toelichtte.

1. ‘Gij zult niet doden’ (zie vs. 21).

2. ‘Gij zult geen overspel plegen’ (zie vs. 27).

3. ‘Gij zult de eed niet breken’ (vs. 33)

4. ‘Oog om oog en tand om tand’ (vs. 38).

5. ‘Gij zult uw naaste liefhebben’ (zie vs. 43).

In 3 Nephi 13 zette de Heiland zijn leringen over een hoger
niveau van rechtschapenheid voort en behandelde hij het
probleem van schijnheiligheid. Een huichelaar is iemand die het
ene zegt en het andere doet. Bijvoorbeeld: iemand die openlijk
zegt dat hij het bekijken van onfatsoenlijke videofilms afkeurt,
maar ze wel stiekem bekijkt. Let erop dat de Heiland zegt dat we
zowel in het openbaar als ongezien om de goede redenen het
goede moeten doen.

3 Nephi 13
De toespraak bij de tempel, deel 2
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Bedenk een toepassing

Beschrijf ten minste twee situaties die bij je leeftijdgenoten veel
voorkomen en waarin veel beslissingen moeten worden
genomen. Hoe kan de raad van de Heiland in 3 Nephi 13:19–20,
33 een hulpmiddel zijn om de juiste beslissingen te nemen?

Heb je iemand gekend die scheen te denken dat lidmaatschap
van de kerk wel belangrijk was maar dat het onderhouden van
alle geboden niet echt vereist was of van je verwacht werd? In
3 Nephi 14, wat overeenkomt met Matteüs 7, gaf Jezus Christus
duidelijke raad aan degenen die zeggen dat ze zijn volgelingen
zijn, maar niet zijn geboden onderhouden.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 14 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Wat zou jij antwoorden?

Het gebod van Jezus in 3 Nephi 14:1–5 (of in Matteüs 7:1–5)
wordt vaak verkeerd begrepen en zelfs verkeerd gebruikt. Stel je
bijvoorbeeld voor dat een vriend of vriendin je uitnodigde voor
een activiteit waarvan je weet dat die in strijd is met de normen
van de Heer. Je vriend of vriendin citeert Matteüs 7:1–5 en zegt
dat je hem en anderen oordeelt en dat een christen dat niet
behoort te doen. Schrijf op wat de Heiland zou willen dat je zei.
In zijn geïnspireerde vertaling van de King James-Bijbel heeft de
profeet Joseph Smith de lering van de Heiland verduidelijkt:
‘Oordeelt niet onrechtvaardig, opdat gij niet geoordeeld zult
worden; maar velt een rechtvaardig oordeel.’ (3 Nephi 14:1–20
en Moroni 7:14–19 kunnen ook een hulpmiddel voor je zijn.)

Gebeden en antwoorden

1. Wat kom je uit de leringen van Jezus Christus in 3 Nephi
14:7–11 over onze hemelse Vader te weten?

2. Wat zou onze hemelse Vader volgens die verzen doen als
je om een brood of een vis vroeg? Zou Hij je iets geven
wat schadelijk voor je was? Wat zouden je ouders doen?

3. Schrijf over een gelegenheid waarbij je dankbaar was dat je
hemelse Vader je niet gaf wat jij meende nodig te hebben.
Leg uit waarom en hoe die ervaring voor jou een hulpmiddel
kan zijn als je voortaan om iets bidt.

4. Vat aan de hand van wat je uit 3 Nephi 18:20; Leer en
Verbonden 50:28–29; 88:64–65 kunt opmaken, samen hoe
onze hemelse Vader onze verzoeken beantwoordt.

3 Nephi 14
De toespraak bij de tempel, deel 3

De Schriften begrijpen

3 Nephi 13:25–34 – Maak je geen zorgen over wat je moet
eten, drinken of aantrekken
Veel mensen hebben de raad van de Heiland in Matteüs 6:25–34:
‘Weest niet bezorgd over uw leven’ verkeerd opgevat. Sommigen
hebben gedacht dat ze zich niet druk hoefden maken over een
baan en hun levensonderhoud. Uit de Nephitische versie van
deze toespraak begrijpen we dat die raad werd gegeven aan de
twaalf apostelen en de twaalf Nephitische discipelen, die hun
wereldse activiteiten achterwege moesten laten en hun energie
moesten richten op hun roeping. Alle leden van de kerk kunnen
die beginselen echter op zichzelf toepassen door zich meer te
richten op geestelijke zaken en minder op wereldse aangelegen-
heden.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 13 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Geef een eigentijds voorbeeld

Lees 3 Nephi 13:1–24 nog eens door en noteer de vier voor-
beelden die Jezus gaf met betrekking tot goed doen om de
verkeerde reden. Geef bij elk voorbeeld een hedendaags voor-
beeld van de manier waarop iemand die dingen kan doen om
goede redenen.

Zinvoller bidden

Schrijf op hoe je 3 Nephi 13:5–15
zou kunnen gebruiken om een klas
met kleine kinderen een korte les
over gebed te geven. Neem alle
begrippen uit deze verzen die je
wilt behandelen daarin op en leg
uit hoe ze op de klas van toepas-
sing zijn.
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Schrijf je eigen vragen op

Schrijf ten minste drie belangrijke vragen die mensen vaak stellen
en die met behulp van 3 Nephi 14:13–27 beantwoord kunnen
worden. Geef de antwoorden aan de hand van de Schriften.

Tot het bezoek van Jezus Christus leefden de kinderen van Israël
op het vasteland van Amerika volgens de wet van Mozes. In
3 Nephi 15 leerde Jezus het volk dat de wet van Mozes in Hem
vervuld was. In de hoofdstukken 15 en 16 legde Jezus uit dat
zijn bezoek aan hen een vervulling was van een profetie die Hij
tijdens zijn sterfelijk leven gedaan had. (Zie Johannes 10:16.)
Bij zijn uitleg noemde Hij nog meer profetieën over het huis
van Israël. 

De Schriften begrijpen

3 Nephi 15:2–7 – De vervulling van de wet van Mozes
Toen Jezus zei dat de wet van Mozes ‘vervuld’ was en ‘een einde’
had, bedoelde Hij niet dat er een einde was gekomen aan de
beginselen en de leer, maar dat er een einde was gekomen aan de
ceremonies en offers die betrekking hadden op zijn verzoening.
(Zie Alma 34:13–14.) Je hebt al geleerd hoe sommige beginselen
van de wet die aan Mozes was gegeven, in feite opgegaan zijn in
de wet van het evangelie. (Zie 3 Nephi 12:21–48; zie ook 3 Nephi
24; 25; LV 59:5–14.) Met andere woorden: er kwam een einde aan
de manier waarop het evangelie onder de wet van Mozes werd
nageleefd, maar niet aan de fundamentele geboden, beginselen
en leringen van het evangelie, die altijd blijven bestaan.

3 Nephi 15–16
De wet van Mozes en ‘andere schapen’

3 Nephi 16:4–15 – De niet-joden
Het woord niet-Joden betekent ‘volken’. Het heeft betrekking op
wie niet van het huis van Israël zijn of niet in de God van Israël
geloven. Zoals de term in het Boek van Mormon gebruikt wordt,
heeft het ook betrekking op degenen die uit andere landen
komen, namelijk alle landen buiten het land Israël, ook als het
letterlijke nakomelingen van Israël zijn. (Zie 1 Nephi 13:13–19.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 15–16 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

Wat is er met de wet van Mozes
aan de hand?

1. Lees Mosiah 13:27–30 en Alma 25:15–16 en de uitleg bij
3 Nephi 15:2–7, en vat samen wat daarin staat over de wet
van Mozes.

2. Vat samen wat Jezus in 3 Nephi 15:2–10 over de wet van
Mozes zei.

3. Leg uit wat Jezus volgens jou in de eerste zin van 3 Nephi 15:9
bedoelde.

Wees een zendeling

Stel je voor dat iemand die geen lid is van de kerk jou vraagt wat
Johannes 10:16 betekent.

1. Schrijf met gebruikmaking van wat je uit 3 Nephi 15–16
geleerd hebt, wat jij tegen die persoon zou zeggen.

2. Wat zou je zeggen als jou de vraag gesteld werd: ‘Hoe kan
ik weten dat wat er in het Boek van Mormon staat, waar is?’

Wat kunnen we hiervan leren?

1. Wat was volgens 3 Nephi 15:11–16:5 de reden dat de discipelen
van Jezus in Jeruzalem niet wisten wie de ‘andere schapen’
waren?

2. Wat gebood de Heer te doen om te zorgen dat die kennis niet
verloren zou gaan?

3. Noem twee lessen die we van dat voorval kunnen leren.

Profetieën die vervuld worden

Als er in het Boek van Mormon sprake is van niet-joden, slaat dat
op iedereen die niet van het huis van Israël is of niet uit het land
Israël komt. Hoewel de meeste huidige leden van de kerk door
afstamming lid zijn van het huis van Israël, zouden we door de
mensen in het Boek van Mormon beschouwd worden als niet-
joden.

1. Wat beloofde de Heer in 3 Nephi 16:1–7 aan de niet-joden
(ons)? Is die profetie vervuld? Zo ja, op welke manieren?

2. Wat zou er volgens Hem gebeuren als de niet-joden het
aanbod aannamen en wat zou er gebeuren als zij het
weigerden? (Zie vss. 8–15.) Welke bewijzen heb je dat die
dingen in deze tijd gebeuren?

3. Wat beloofde de Heer aan de nakomelingen van Lehi?
(Zie vs. 16.)
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De meeste mensen die woonden waar Jezus tijdens zijn aardse
bediening het evangelie verkondigde, geloofden niet dat Hij de
beloofde Messias was. Al degenen in het land Overvloed die de
Heiland zagen, geloofden in Hem, aanbaden Hem en luisterden
naar zijn leringen omdat zij het rechtschapen overblijfsel waren
die de verwoestingen ten tijde van zijn kruisiging overleefd
hadden. (Zie 3 Nephi 10:9–14.) In 3 Nephi 17 naderde het einde
van hun eerste dag met Hem. Probeer je bij het lezen van dit
hoofdstuk voor te stellen dat je daar aanwezig bent.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 17 en maak daarbij een van de volgende
opgaven (A–C).

Een leermethode

1. Wat liet Jezus in 3 Nephi 17:1–3 de Nephieten doen om te
zorgen dat ze zijn leringen beter zouden begrijpen?

2. Maak een lijst van wat jij kunt doen om diezelfde beginselen
toe te passen bij je eigen studie van het evangelie.

3 Nephi 17
‘Mijn vreugde is volkomen’

Alsof je daar aanwezig was

Denk na over alles wat er in 3 Nephi 17 gebeurde en schrijf
daarbij op bij welke gebeurtenissen jij graag aanwezig geweest
zou zijn, en leg uit waarom.

Meer te weten komen over de aard
van Jezus Christus

Vergelijk wat Jezus in 3 Nephi 17:14 deed met wat er in de verzen
15–24 gebeurde, en beantwoord de volgende vragen:

1. Waarover was Jezus in vers 14 bedroefd?

2. Waarom weende Hij in de verzen 21–23?

3. Wat komen we door die gebeurtenissen over Jezus te weten?

4. Waarom komen zondaars eerder tot bekering als ze weten hoe
Jezus over ons denkt?

In de nabijheid van Jezus Christus zijn was een schitterende
en geestelijke ervaring voor de mensen in het land Overvloed.
Het is makkelijk te begrijpen waarom ze niet wilden dat Hij
wegging. (Zie 3 Nephi 17:5.) Voordat Hij hen verliet, leerde Hij
hun echter hoe ze altijd zijn Geest bij zich konden hebben. Wat
de Heiland in 3 Nephi 18 vertelde over het ontvangen van zijn
Geest is net zo goed op ons van toepassing als op de mensen in
het Boek van Mormon. 

De Schriften begrijpen

3 Nephi 18:6–14 – De zegeningen van het avondmaal
Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Elke verordening
[richt] zich op de een of andere manier op de verzoening van de
Heer Jezus Christus, en daarom komt deze ene verordening, met
al haar symboliek en beelden die zij oproept, gemakkelijker en
vaker tot ons dan alle andere in ons leven. Dat gebeurt in wat
door president Joseph Fielding Smith eens “de meest gewijde, de
heiligste van alle vergaderingen in de kerk” genoemd is.’ (De Ster,
januari 1996, blz. 61.)

Ouderling Melvin J. Ballard, voormalig lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

‘Wie van ons verwondt door de week zijn geest niet door woord,
gedachte of daad? We doen dingen waar we spijt van hebben en
waarvoor we vergeving willen krijgen. (. . .) Als we in onze ziel
het gevoel hebben dat we vergeving willen ontvangen, kunnen
we die vergeving niet verkrijgen door ons opnieuw te laten
dopen; (. . .) maar we moeten ons van onze zonden bekeren, 

3 Nephi 18
De Heiland stelt het avondmaal in
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degenen tegen wie we gezondigd of overtreden hebben om
vergeving vragen en dan naar de avondmaalstafel gaan waar we,
als we ons oprecht bekeerd hebben en dus aan de voorwaarden
voldoen, vergeving zullen ontvangen. Dan zullen we geestelijk
genezen worden. (. . .)

‘Ik getuig dat er tijdens de bediening van het avondmaal een
geest heerst die ons van top tot teen verwarmt; je voelt hoe de
wonden van de geest genezen worden en dat er een last van je
wordt afgenomen. Troost en geluk vallen ten deel aan de ziel
die het waardig is en het oprechte verlangen heeft om van dat
geestelijke voedsel te nemen.’ (Melvin J. Ballard: Crusader for
Righteousness [1966], blz. 132–133.)

3 Nephi 18:28–29 – Wanneer zijn we het waardig om deel
te nemen aan het avondmaal?
Ouderling John H. Groberg, lid van de zeventig, heeft gezegd:
‘Als wij het verlangen hebben ons te verbeteren (wat gelijk staat
aan bekeren) en ons door de priesterschapsleiders geen discipli-
naire maatregelen zijn opgelegd, [zijn] wij het waardig om aan
het avondmaal deel te nemen. Als wij echter niet verlangen ons
te verbeteren, als we niet van plan zijn gehoor te geven aan de
leiding van de Geest, moeten we ons afvragen: Zijn wij het
avondmaal waardig, of drijven we de spot met het doel van het
avondmaal?’ (Ensign, mei 1989, blz. 38.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 18 en maak daarbij opgave A en B of C.

Kom tot een dieper inzicht

1. Noteer vijf belangrijke waarheden die we over het avondmaal
kunnen leren uit wat Jezus in 3 Nephi 18:1–14, 28–32 gezegd
heeft.

2. Vergelijk wat Jezus in 3 Nephi 18:12–13 over het avondmaal
zei met wat Hij in 3 Nephi 11:38–40 over de doop zei. Wat
wordt daaruit duidelijk over het belang van het avondmaal?

3. Schrijf, als je 3 Nephi 18:1–14, 28–32 en de citaten over het
avondmaal in het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’ gelezen
hebt, op wat je van plan bent te doen om het avondmaal een
zinvoller onderdeel van je leven te maken.

Wat is de vraag?

Stel vijf vragen op over gebed die beantwoord kunnen worden
aan de hand van 3 Nephi 18:15–23. Noteer achter elke vraag jouw
antwoord, met het vers waar je dat antwoord hebt gevonden.

Hoe doe je dat?

In 3 Nephi 12:14–16 zei Jezus tegen zijn volgelingen dat ze ‘het
licht van dit volk’ moesten zijn en dat ze hun licht voor anderen
moesten laten schijnen. Dat beginsel is ook op ons van toepas-
sing. Wat is volgens 3 Nephi 18:22–25 het licht dat we omhoog
moeten houden? Hoe houden we dat licht omhoog?

Na de gebeurtenissen in 3 Nephi 18 verliet Jezus het volk en
steeg Hij op ten hemel. In hoofdstuk 19 staat wat de mensen de
hele nacht en de volgende dag deden, toen Jezus terugkwam.
Aan het einde van dit hoofdstuk staat het getuigenis van Jezus
over de kracht van hun geloof. Let terwijl je leest, op de manier
waarop ze hun geloof toonden, en overdenk hoe jij hun voor-
beeld zou kunnen volgen.

De Schriften begrijpen

3 Nephi 19:11–13 – Die mensen waren toch al gedoopt?
President Joseph Fielding Smith, destijds president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

‘Hoewel zij vóór die tijd al gedoopt waren ter vergeving van hun
zonden (. . .) gebood de Heiland dat Nephi en het volk zich weer
moesten laten dopen, omdat Hij de kerk opnieuw onder het
evangelie had gesticht. Daarvóór was zij gesticht onder de wet
[van Mozes].

‘Om dezelfde reden werden Joseph Smith en degenen die vóór
6 april 1830 al gedoopt waren, op de dag van de oprichting van
de kerk herdoopt.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 293.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 19 en maak daarbij opgave B en opgave A of C.

De Heilige Geest ontvangen

Als we ons hebben laten dopen, zal degene die ons bevestigt ons
in een zegen zeggen: ‘Ontvang de Heilige geest’. Met andere
woorden: door de macht van het priesterschap kan hij ons de
gave van de Heilige Geest verlenen, maar het is aan ons om die
te ontvangen.

1. Wat deden de discipelen in 3 Nephi 19:8–14 waardoor ze
de Heilige Geest ontvingen?

2. Hoe kun jij het voorbeeld van die discipelen volgen om de
Heilige Geest vaker te voelen? Bedenk ook wat je in
3 Nephi 18 geleerd hebt.

3 Nephi 19
Jezus bidt met en voor het volk
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Gebeden van Jezus

1. Noteer wat Jezus in zijn
gebeden zei over degenen
die in Hem geloven. (Zie
3 Nephi 19:19–23, 27–29.)

2. Wat maakt in Jezus’
gebeden de meeste indruk
op je?

3. Welke invloed kan het op
jouw dagelijkse leven
hebben nu je weet wat de
Heiland voor jou gebeden
heeft?

Voorbeelden van geloof

In 3 Nephi 19:35 zei Jezus dat de discipelen ‘groot geloof’
getoond hadden. Schrijf op wat volgens jou in 3 Nephi 19 twee
belangrijke voorbeelden van geloof zijn.

In 3 Nephi 20–22 staan profetieën over het huis van Israël en
de niet-joden, en hoe de Heer de verbonden die Hij met zijn
kinderen gesloten heeft, zal nakomen. Nakomelingen van
degenen met wie de Heer verbonden heeft gesloten, worden
‘kinderen van het verbond’ genoemd en hebben, als ze trouw
zijn, recht op bepaalde zegeningen die deel uitmaken van die
verbonden. Maar uiteindelijk houdt het verbond van de Heer in
dat alle kinderen van onze hemelse Vader de kans krijgen om
deel uit te maken van de verbondsfamilie, en heil en verhoging
te ontvangen. De leringen in deze drie hoofdstukken zijn een
getuigenis van Jezus Christus zelf dat Hij, te zijner tijd, elk
onderdeel van dat prachtige verbond voor zowel het huis van
Israël als de niet-joden zal vervullen – met andere woorden,
voor het hele gezin van God.

De Schriften begrijpen

3 Nephi 21:6 – Niet-joden worden tot het huis van Israël
gerekend
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Iedereen die het
evangelie aanvaardt, wordt lid van het huis van Israël. Met
andere woorden, zij worden lid van de uitverkoren afstammings-
lijn, ofwel Abrahams kinderen door Isaak en Jakob, aan wie de
beloften werden gedaan.’ (De leer tot zaligmaking, deel 3, blz. 208;
zie ook 2 Nephi 30:1–2.)

3 Nephi 20–22
Profetieën over de kinderen

van het verbond

3 Nephi 21:22–25 (Zie ook 3 Nephi 20:22) –
Het nieuwe Jeruzalem

De nieuwe stad Jeruzalem zal
gebouwd worden in Jackson
County (Missouri) en zal Zion
genoemd worden. (Zie LV
45:64–68; 57:1–3; Mozes 7:62.)

3 Nephi 22:2 – Gordijnen, koorden en pinnen
Jesaja vergeleek het huis van Israël met een tent. Hoe langer de
koorden en gordijnen en hoe sterker de pinnen zijn, des te sterker
kan de tent zijn.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 20–22 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–D).

De vergadering van Israël

De vergadering van Israël betreft niet alleen andere mensen die
ergens anders wonen; het betreft ook ons en onze tijd. Bestudeer
3 Nephi 20:13, 18–19, 29–33; 21:1, 20–28; 22:13–14, 17 en noteer
wat de Heer gezegd heeft over de reden waarom Hij Israël zou
vergaderen en wat er dan zou gebeuren.

Zegeningen van de Heer

1. Wat is volgens 3 Nephi 20:25–26 een van de manieren waarop
de Heer de ‘kinderen van het verbond’ gezegend heeft en blijft
zegenen?

2. Hoe heeft de Heer volgens 3 Nephi 20:27 de andere volken
gezegend?

3. Hoe zijn die twee zegeningen jou tot steun geweest? (Zie de
inleiding tot 3 Nephi 20–22 en het onderdeel ‘De Schriften
begrijpen’ als je hulp nodig hebt.)

KoordGordijn
(muur)

Pin

Independence
(Missouri)

Nieuw Jeruzalem
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Een boodschap voor de niet-joodse
volken

1. Leg in je eigen woorden uit wat de Heer in 3 Nephi 21:14–21
gezegd heeft over wat er zal gebeuren als de niet-joodse
volken zich niet bekeren? Gebruik een paar eigentijdse voor-
beelden.

2. Wat zei de Heer in 3 Nephi 21:22–25 over niet-joden die zich
wel bekeren en in het nieuwe Jeruzalem vergaderd worden?

Vergelijk de woorden van Jesaja

In 3 Nephi 22 haalde de Heiland Jesaja 54 aan. Dat is een poëtisch
getuigenis van de liefde van de Heer voor zijn volk die blijkt
doordat Hij zijn verbond nakomt om hen te vergaderen en in de
tegenwoordigheid van God te brengen.

1. In alle Schriftuur heeft de Heer zijn verbondsrelatie met zijn
kerk vergeleken met een huwelijksrelatie. Hij is de Echtgenoot
en de kerk is de vrouw. Denk eens na door welke eigen-
schappen de Heer een goede echtgenoot voor zijn kerk is,
zoals door zijn rechtschapen voorbeeld en zijn liefde, doordat
Hij voorziet in de materiële behoeften, en doordat Hij zijn
gezin beschermt. Zoek voor elk van die punten ten minste één
zin in 3 Nephi 22 waaruit blijkt waarom de Heer de volmaakte
‘echtgenoot’ voor de kerk is.

2. Hoe zou de boodschap in 3 Nephi 22 een pas bekeerd lid
kunnen troosten? Hoe kunnen we wat de Heer in 3 Nephi 22
zei, gebruiken om beter voor nieuwe leden te zorgen.

Heb je ooit iets gedacht of meegemaakt dat je wilde onthouden?
Heb je dat dan opgeschreven om het goed te onthouden? Heb je
gemerkt dat, als je die gedachten en gebeurtenissen niet
opschrijft, de herinnering eraan vervaagt en zelfs verandert?
Let erop hoe de Heiland in 3 Nephi 23 de Nephieten in dat
beginsel onderwees.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 23 en maak daarbij opgave A of B.

Wees precies

1. Zoek twee woorden die Jezus gebruikte om te beschrijven hoe
wij de profetieën van Jesaja moeten lezen. Je kunt die in je
Schriften onderstrepen.

2. Noteer drie manieren waarop iemand de Schriften kan lezen
zoals Jezus dat beschreef.

3 Nephi 23
Het belang van

het geschreven woord

Hoe is dat op jou van toepassing?

Lees 3 Nephi 23:6–13 nog eens door, beschrijf wat Jezus van
Nephi vroeg, en schrijf dan op hoe die boodschap volgens jou op
jou van toepassing is.

Maleachi was een profeet van het Oude Testament die rond
430 v.C. optrad, bijna tweehonderd jaar nadat Lehi uit
Jeruzalem vertrok. In 3 Nephi 24–25 citeerde de Heiland
uit wat nu Maleachi 3–4 is, zodat de Nephieten die belang-
rijke leringen kenden. Deze hoofdstukken bevatten ook een
bijzondere boodschap voor ons in de laatste dagen.

De Schriften begrijpen

3 Nephi 24:3–4 – De zoons van Levi
Onder de wet van Mozes droegen de leden van de stam van Levi
het priesterschap, en zij bedienden de verordeningen van de wet
voor het volk. In deze tijd noemen we het priesterschap dat zij
droegen het ‘Aäronisch priesterschap’. (Zie LV 13:1; 84:31–32;
128:24.)

3 Nephi 24:10–12 – De zegeningen van de tiende
Met betrekking tot de
geestelijke en materiële
zegeningen van de
tiende, heeft president
Heber J. Grant gezegd:
‘Voorspoed valt ten deel
aan wie de wet van
tiende nakomen. Als ik
voorspoed zeg, denk ik

niet alleen aan [geld]. (. . .) Wat ik als echte voorspoed beschouw
(. .) is toenemen in kennis van God, een groter getuigenis krijgen
en toenemen in kracht om het evangelie na te leven en ons gezin
aan te sporen dat ook te doen. Dat is echte voorspoed.’ (Gospel
Standards [1941], blz. 58.)

3 Nephi 24–25
De profetieën van Maleachi
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3 Nephi 25:5–6 – De Heer zal Elia zenden

Als vervulling van deze belofte die de Heer door middel van
Maleachi gegeven heeft, kwam Elia in 1836 in de Kirtland-tempel
op aarde terug en droeg de priesterschapssleutels over waardoor
het mogelijk werd de verlossende verordeningen voor de over-
ledenen te verrichten. (Zie LV 110:13–16.) Hij herstelde wat soms
de verzegelbevoegdheid van het priesterschap genoemd wordt.
Door die bevoegdheid worden gezinnen voor de eeuwigheid
verzegeld.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 24–25 en maak daarbij opgave A en B of C.

Wie zullen de wederkomst overleven
en wie niet?

Maak twee kolommen in je aantekenschrift. In de ene kolom
schrijf je de woorden en zinsdelen uit 3 Nephi 24–25 die
beschrijven wie ‘de dag zijner komst’ niet zullen verdragen
en wat er met hen zal gebeuren. In de andere kolom schrijf
je wat er in deze twee hoofdstukken staat over degenen die
‘de dag zijner komst’ wel zullen verdragen, wat er met hen zal
gebeuren en wat zij zullen doen.

De zegeningen van de tiende

1. Wat zei de Heer in 3 Nephi 24:8–9 over degenen die hun
tiende niet betalen?

2. Schrijf aan de hand van de verzen 10–12 op wat de Heer zei
over degenen die wel hun tiende betalen.

3. Vergelijk Leer en Verbonden 64:23 met 3 Nephi 25:1 en schrijf
op wat de Heer beloofde aan getrouwe tiendebetalers. Wat
kunnen we, behalve onze tiende, de Heer nog meer offeren ter
voorbereiding op zijn wederkomst?

Hoe heeft het jou beïnvloed?

Schrijf iets op over de belangrijkste manier waarop de vervulling
van 3 Nephi 25:5–6 jouw leven heeft beïnvloed.

Het tweede bezoek van Jezus aan de Nephieten dat in 3 Nephi
19 begon, eindigt in hoofdstuk 26. Je zult merken dat Mormon
in dat hoofdstuk heeft uitgelegd dat Jezus veel meer onder het
volk gezegd en gedaan heeft dan wat in het Boek van Mormon
staat. Hij heeft echter ook gezegd dat we op een goede dag
nog aanvullende kronieken kunnen krijgen over wat er gezegd
en gedaan is. Let bij het lezen op de reden waarom we die
kronieken niet hebben en wat we moeten doen om ze te krijgen.

De Schriften begrijpen

3 Nephi 26:9–11 – De ‘grotere dingen’ werden
achtergehouden
President Joseph Fielding Smith, destijds president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Als wijzelf, de
leden van de kerk, bereid zijn de geboden te onderhouden zoals
ze ons gegeven zijn en ons geloof tonen (. . .), staat de Heer klaar
om het andere verslag tevoorschijn te laten komen en het ons te
geven, maar nu zijn we nog niet klaar om het te ontvangen.
Waarom? Omdat we niet voldaan hebben aan de eis (. . .) dat we
het verslag dat ons gegeven is, zouden lezen en dat we de raad
die erin gegeven wordt, zouden opvolgen.’ (Conference Report,
september – oktober 1961, blz. 20.)

3 Nephi 26
Een test voor mensen

in de laatste dagen
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De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 26 en maak daarbij opgave A.

Grotere en kleinere dingen

1. Lees 3 Nephi 26:6–12 nog eens door en schrijf op wat daarin
gezegd wordt over wat er in het Boek van Mormon staat.

2. Lees Alma 12:9–11, Leer en Verbonden 84:54–58 en het onder-
deel ‘De Schriften begrijpen’ hierboven en schrijf op wat wij
ieder afzonderlijk moeten doen en wat de kerk als geheel moet
doen om ‘grotere dingen’ van de Heer te ontvangen.

3. Noteer een aantal van de ‘grotere dingen’ die bij de Nephieten
gebeurden nadat Jezus was weggegaan. (Zie 3 Nephi 26:15–21.)

Tijdens zijn eerste twee bezoeken aan het vasteland van
Amerika, onderwees Jezus Christus zelf in zijn evangelie en gaf
Hij zelf leiding aan de vestiging van zijn kerk onder de
Nephieten. Zij gingen door met de verkondiging van zijn evan-
gelie en de bediening van de verlossende priesterschapsverorde-
ningen. Zoals in 3 Nephi 27 staat, bracht de Heiland na een
niet nader aangeduide periode een derde bezoek aan zijn Nephi-
tische discipelen. Door dat bezoek weten we dat Jezus Christus,
als het hoofd van zijn kerk, niet ver weg is en aanwijzingen
geeft aan de leiders van zijn kerk. De Heer blijft zijn kerk leiden
door middel van zijn aangestelde dienstknechten. President
Gordon B. Hinckley, destijds raadgever in het Eerste Presidium,
heeft getuigd: ‘Laat er geen misverstand over bestaan: Jezus
Christus staat aan het hoofd van deze kerk, die zijn heilige naam
draagt. Hij waakt erover. Hij leidt haar. Hij staat aan de rech-
terhand van zijn Vader en ziet toe op dit werk.’ (De Ster, juli
1994, blz. 52.) Let terwijl je leest op wat Jezus in dit hoofdstuk
over zijn evangelie gezegd heeft.

De Schriften begrijpen

3 Nephi 27:3–8 – De naam van de kerk
Jezus maakte in 3 Nephi 27 duidelijk dat zijn kerk zijn naam
moest dragen. Toen de Heer zijn evangelie in onze tijd herstelde,
openbaarde Hij dat zijn kerk weer zijn naam moest dragen.
(Zie LV 115:3–4.) Hoewel er in de tijd van Joseph Smith veel
verschillende kerken waren die zeiden dat ze christelijk waren,
waren er weinig die naar Jezus Christus genoemd werden.

3 Nephi 27
‘Dit is mijn evangelie’

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 27 en maak daarbij opgave B en opgave A of C.

‘In mijn naam’

Je kunt in 3 Nephi 27:1–10 eventueel elke zin die iets te maken
heeft met de naam van Christus, markeren. (Bijvoorbeeld ‘in de
naam van Jezus’, ‘de naam van Christus’, ‘met deze naam’, ‘in zijn
naam’, of ‘in mijn naam’.) Lees ook Mosiah 3:17; 5:7–13 en schrijf
een alinea waarin je uitlegt waarom alles wat we in de kerk doen
of zeggen, gedaan moet worden ‘in de naam van Jezus Christus’.

Wat is het ‘goede nieuws’?

Het woord evangelie betekent letterlijk ‘goed nieuws’ of ‘blijde
boodschap’.

1. Lees 3 Nephi 27:9–21 aandachtig door en onderstreep het
woord evangelie elke keer als je het tegenkomt.

2. Wat is volgens Jezus zijn evangelie precies?

3. Vat in een alinea samen welk verband er bestaat tussen deze
verzen over het evangelie van Jezus Christus en het derde en
vierde geloofsartikel.

4. In welk opzicht is het evangelie ‘goed nieuws’ voor jou?

5. Wat is in jouw leven de betekenis van ‘het evangelie naleven’?

Tekstenbeheersing – 3 Nephi 27:27

1. Welke bijzondere opdracht kregen de twaalf Nephitische disci-
pelen van de Heiland in 3 Nephi 27:24–27?

2. Wat zouden ze volgens Jezus moeten doen om hun taak met
succes te vervullen?

3. Schrijf een alinea waarin je beschrijft hoe jij probeert meer op
Christus te gaan lijken. Schrijf daarbij in het bijzonder wat je
hebt gedaan en wat je beter zou willen doen.

Wat zou je vragen als je kon vragen om iets wat je graag van
de Heiland wilde ontvangen? De twaalf Nephitische discipelen
kregen die kans. Let op wat zij vroegen. Zou jij hetzelfde
vragen, of iets anders?

3 Nephi 28
Bijzondere wensen van

de twaalf discipelen
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De Schriften begrijpen

3 Nephi 28:13–17, 36–40 – Gedaanteverandering
en opneming
Mormon zei dat drie van de twaalf Nephitische discipelen een
‘gedaanteverandering’ ondergingen. Dat houdt een tijdelijke
verandering in die iemand moet ondergaan om in de tegen-
woordigheid van God te kunnen verkeren zonder vernietigd te
worden. (Zie LV 67:11; Mozes 1:11.) Een gedaanteverandering
moet niet worden verward met wat er gebeurt bij opneming van
het lichaam, hoewel beide waarschijnlijk een soortgelijke uitwer-
king op het lichaam hebben. Een gedaanteverandering is een
tijdelijke verandering, terwijl er bij opneming sprake is van
lichaamsverandering op lange termijn, een verandering die pas
eindigt wanneer men van een sterfelijke staat naar een onsterfe-
lijke staat overgaat, of wanneer men wordt opgewekt. (Zie
3 Nephi 28:8.) In het verleden zijn onder meer opgenomen:
Henoch en de stad Zion (Mozes 7:18–23, 27), Elia, de apostel
Johannes (LV 7) en de drie Nephitische discipelen (3 Nephi
28:4–11, 15–40).

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 28 en maak daarbij opgave A en B.

Wat zou jij willen?

1. Schrijf op wat negen van de twaalf Nephitische discipelen in
3 Nephi 28 wilden en noteer de zegeningen die de Heer hun
beloofde.

2. Schrijf op wat de andere drie discipelen in 3 Nephi 28 wilden
en noteer de zegeningen die de Heer hun beloofde.

3. Wat zou jij kiezen als jij de keuze kreeg tussen wat de negen of
de drie kregen? Waarom?

Schrijf en quiz

Schrijf een ‘goed-of-foutquiz’. Gebruik daarbij wat je geleerd hebt
over veranderde wezens in het algemeen en over de drie
Nephieten in het bijzonder. In de quiz gebruik je minstens vijf
uitspraken. Schrijf achter elke uitspraak het juiste antwoord en
het vers waarin dat staat.

In plaats van verder te vertellen wat er na de bezoeken van
Jezus Christus aan de Nephieten gebeurde, eindigde Mormon
3 Nephi met zijn eigen getuigenis, raad en waarschuwingen
aan toekomstige lezers. Houd bij het lezen van hoofdstuk 29 en
30 in gedachten dat Mormon rechtstreeks schreef aan mensen
van onze tijd. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer 3 Nephi 29–30 en maak daarbij opgave A en B.

Maak een lijst

1. Lees wat Mormon zei in 3 Nephi 29:1–4, 8–9 en noteer wat wij
behoren te weten of te doen omdat dit verslag in de wereld
tevoorschijn is gekomen. Als er in die verzen een reden wordt
gegeven waarom wij die zaken behoren te weten of te doen,
schrijf je die naast dat punt op je lijst.

2. Noteer de groepen mensen die Mormon in 3 Nephi 29:5–7;
30:2 waarschuwde. Als er een gevolg is verbonden aan
de genoemde waarschuwing, schrijf je die naast dat punt op
je lijst.

3. Noteer aan de hand van de raad en de waarschuwingen die hij
in 3 Nephi 29–30 gaf, wat Mormon door inspiratie over onze
tijd te weten kwam.

Wie is er aan het woord?

Lees 3 Nephi 30:1–2 aandachtig door. Wiens woorden staan in
vers 2? Waarom zou Mormon het gebod hebben gekregen die op
te schrijven?

3 Nephi 29–30
Mormons waarschuwingen
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4 Nephi: Het boek van Nephi
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Over 4 Nephi
Tot de [Engelse] editie van het Boek van Mormon in 1879 was de
titel van dit boek eenvoudig: ‘Het boek van Nephi, de zoon van
Nephi, een van de discipelen van Jezus Christus.’ Ouderling
Orson Pratt, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen,
raadde aan er de kop ‘4 Nephi’ aan toe te voegen, wat door het
Eerste Presidium werd goedgekeurd.

Het eerste gedeelte van 4 Nephi wordt soms ‘Het gouden tijd-
perk’ genoemd. Het volk was 170 jaar lang een eenheid, leefde in
vrede en ‘zij hadden onder hen alle dingen gemeen’ (4 Nephi 1:3).
Hoe hebben zij zo’n gezegende en welvarende periode kunnen
vestigen? Later raakte het volk weer verdeeld en bedreef het
‘allerlei ongerechtigheid’ (vs. 34). Waarom zou het volk, na zo’n
gezegende periode van vrede, zo’n koers gekozen hebben?

Toen de goddeloze mensen vernietigd waren en de rest van het
volk door de Heiland en hemelse engelen onderwezen was, leefde
het vele generaties lang in vrede en rechtschapenheid. Zij
leefden net zoals het volk van Henoch, dat Zion genoemd werd. 

4 Nephi 1
Vrede die vier generaties duurt

Mosiah 
(tussen 130 en 92 v.C.)

Alma 
(tussen 91 en 53 v.C.)

Helaman 

(tussen 52 en 1 v.C.)

3 Nephi 
(tussen 1 en 35 n.C.)

4 Nephi 
(tussen 36 en 321 n.C)

BRON

Mormons beknopte bewerking

van de grote platen van Nephi

BOEKEN

(Zie Mozes 7:18.) Mormon schreef: ‘Er kon waarlijk geen geluk-
kiger volk zijn’ (4 Nephi 1:16). Let, terwijl je leest, op de evan-
geliebeginselen die zij naleefden en waardoor ze zo gelukkig
waren.

Jammer genoeg werd het volk op den duur net zo slecht als in
de dagen voordat Jezus bij hen kwam. We moeten zorgvuldig
nadenken over en leren van de fouten die zij maakten, die tot
gevolg hadden dat ze vervielen van gerechtigheid en geluk tot
goddeloosheid en ellende, waardoor uiteindelijk het hele Nephiti-
sche volk vernietigd werd.

De Schriften bestuderen
Bestudeer 4 Nephi en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Het gelukkigste volk

1. In 4 Nephi 1:16 schreef Mormon dat er geen gelukkiger volk
kon zijn dan het volk dat in 4 Nephi 1:1–22 beschreven werd.
Noteer ten minste vijf beginselen uit die verzen die volgens
jou het meest tot dat geluk hebben geleid.

2. Wat was volgens 4 Nephi 1:15 de enige oorzaak van de afwe-
zigheid van onenigheid? Leg uit waarom die eigenschap van
de mensen zoveel uitmaakte.

Leid een vraaggesprek

Stel dat er een vraaggesprek mogelijk was met een groep jonge
mensen uit de tijd die in 4 Nephi 1:1–22 beschreven wordt. Schrijf
drie vragen op die jonge mensen in onze tijd aan hen zouden
willen stellen. Schrijf dan, op basis van wat je in 4 Nephi gelezen
hebt, op wat hun antwoorden zouden kunnen zijn.

De trap die naar beneden leidt

1. Ouderling Spencer W. Kimball, destijds lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: ‘Evenals een reis begint
ook de zonde met de eerste stap.’ (Het wonder der vergeving,
blz. 224.) In 4 Nephi leefde de Nephitische gemeenschap in de
eerste helft van het hoofdstuk in gehoorzaamheid aan Gods
geboden, maar aan het einde waren ze uiterst goddeloos
geworden. Teken in je aantekenschrift een trap die naar
beneden leidt. Teken er vijf tot acht treden in. Schrijf op de
bovenste trede wat in 4 Nephi wordt aangegeven als de eerste
stap waardoor het volk achteruit ging en noteer het vers
waarin je dat gevonden hebt. Schrijf dan bij elke trede wat in
de rest van 4 Nephi wordt aangegeven als de andere stappen
naar beneden waardoor het volk afdwaalde van het soort
leven dat ze volgens de wil van de Heer hadden moeten
leiden.



Het boek Mormon
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Gehoorzaam en in eenheid – Het gelukkigste volk

Uiterst goddeloos – Veel narigheid

2. Aan het einde van 4 Nephi konden nog maar heel weinig
mensen in hun samenleving als rechtschapen beschouwd
worden. Schrijf naast elke trede in je overzicht in het kort op
wat de rechtschapen mensen misschien gedaan hebben om
rechtschapen te blijven, terwijl de rest van hun gemeenschap
die stap naar beneden deed.

3. Hoe zou het gevoeld hebben om niet meer te horen bij de
weinigen die aan het einde van 4 Nephi de leringen van Jezus
Christus trouw waren gebleven? Welke moeilijkheden zou een
rechtschapen iemand toen ondervonden hebben?

Het boek van de schrijver zelf
Toen de profeet Mormon een samenvatting had gemaakt van alle
boeken die we nu samen het Boek van Mormon noemen, schreef
hij een verslag van zijn eigen tijd. Dat kleinere boek wordt ook
wel ‘het boek Mormon’ genoemd, hoewel het onderdeel uitmaakt
van het grotere Boek van Mormon. Mormon werd, enige tijd
nadat hij had geschreven wat in Mormon 7 staat gedood. Zijn
zoon, Moroni, maakte het verslag af waaraan zijn vader was
begonnen. (Zie Mormon 8–9.)

Mormon 
(tussen 322 en 421 n.C.)

BRON

Mormon en Moroni

BOEKEN

‘Meer goed’
In een poging om een fout te herstellen in de manier waarop
sommige mensen het woord Mormon uitlegden, schreef de
profeet Joseph Smith een brief naar de uitgever van de Times
and Seasons, een krant in de eerste jaren van de kerk. Daarin
schreef hij:

‘Door middel van uw krant wil ik een misverstand ontze-
nuwen. (. . .)

‘Het misverstand waarover ik het heb, is de omschrijving van het
woord “Mormon”. Er is gezegd dat dit woord afgeleid is van het
Griekse woord mormo. Dat is niet het geval. Er stond geen Grieks
of Latijn op de platen waarvan ik, door de genade van de Heer,
het Boek van Mormon vertaald heb. (. . .)



‘Het woord Mormon betekent letterlijk: meer goed.’ (History
of the Church, deel 5, blz. 399–400.)

Sprekend over mensen die geen lid van de kerk zijn en die ons
‘mormonen’ noemen, heeft president Gordon B. Hinckley de
leden van de kerk geleerd hoe ze die naam in een compliment
kunnen veranderen.

Hij heeft gezegd:

‘En dus, hoewel ik het soms jammer vind dat men de kerk niet bij
haar juiste naam noemt, ben ik blij dat de bijnaam zeer eervol is,
eervol gemaakt door een opmerkelijk man en een boek dat een
weergaloos getuigenis van de Verlosser van de wereld geeft.

‘Iedereen die de mens Mormon leert kennen door zijn woorden
te lezen en te overpeinzen, iedereen die dit kostbaar stukje
geschiedschrijving leest, voornamelijk door hem samengesteld
en bewaard, zal beseffen dat de naam Mormon of het woord
mormoon geen woord met een twijfelachtige klank is, maar dat ’t
het grootste goed vertegenwoordigt – het goede dat van God
komt. Het was de vertaler van dit oude verslag die heeft gezegd
dat de mens door het lezen van dit boek dichter bij God komt
dan door enig ander boek.

‘Dit alles legt op deze kerk en dit volk een zware en veeleisende
verantwoordelijkheid om in te zien dat waar wij mormonen
genoemd worden, wij zo moeten leven dat uit ons voorbeeld
blijkt dat Mormon of mormoon inderdaad “meer goed” betekent.
(De Ster, januari 1991, blz. 54.)

Vraag je, terwijl je in deze paar hoofdstukken over Mormon leest,
af hoe je zijn voorbeeld kunt volgen en ‘meer goed’ in je leven
kunt zijn of hebben.

Mormon was zelfs in zijn jeugd al buitengewoon. Tegen de
jongemannen van de kerk heeft president Spencer W. Kimball
gezegd: ‘Jullie, jonge jongens, moeten niet wachten om buiten-
gewoon te worden. Jullie kunnen buitengewone zendelingen
zijn, sterke jongemannen, goede metgezellen en gelukkige,
betrouwbare leiders van de kerk. Jullie hoeven niet tot morgen te
wachten.’ (Conference report, april 1976, blz. 71.) President
Gordon B. Hinckley heeft de jongemannen en jongevrouwen
aangeraden: ‘Geloof in je vermogen om iets van je leven te leren
maken. Sta pal en ga door.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley,
blz. 715.) 

Mormon 1
De jongeman Mormon

Let er bij het lezen van Mormon 1 op hoe oud Mormon was en
wat er over hem gezegd werd toen hij zo oud was. Denk ook na
over wat je in het laatste deel van 4 Nephi leest over de samen-
leving waarin Mormon opgroeide. Zijn voorbeeld van jeugdige
rechtschapenheid te midden van grote goddeloosheid is net zo’n
krachtige boodschap als wat hij verkondigde.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 1 en maak daarbij opgave A.

Gevolgen

We moeten goed letten op het woord wegens in de Schriften. Vaak
komen we daardoor daden en hun gevolgen, en of ze goed of
kwaad zijn, op het spoor.

1. Maak aan de hand van wat je in Mormon 1:13–14 gelezen hebt,
een overzicht zoals je hier ziet en geef aan welke gevolgen
de Nephieten ondergingen, en de daden die de oorzaak waren
van die gevolgen.

2. Stel dat een Nephiet uit de tijd van Mormon jouw overzicht
zag of die verzen las, uitleg kreeg van de beginselen en vervol-
gens zei: ‘Nou en?’ Schrijf een antwoord aan zo iemand om
hem te laten begrijpen hoe belangrijk die gevolgen zijn. Geef
ook voorbeelden waarom jouw leven anders is omdat jij de
zegeningen waarover Mormon het had, ondervonden hebt.

In Mormon 1 hebben we gelezen over de geestelijke gevolgen
van de goddeloosheid van de Nephieten. In Mormon 2 lezen we
over een aantal van hun overtredingen en de gevolgen daarvan.

Mormon 2
Een machtig leider te midden

van grote goddeloosheid

Daden Gevolgen‘Wegens’
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 2 en maak daarbij opgave A.

Redenen voor verdriet

1. Waarom waren de Nephieten volgens Mormon 2:10–15
bedroefd? Noteer achter elke oorzaak die je opschrijft, het
vers of de verzen waarin je die hebt gevonden.

2. Waarom had Mormon volgens Mormon 2:10–15, 18–19, 25–27
verdriet? Noteer achter elke reden die je opschrijft, het vers
of de verzen waarin je die hebt gevonden.

3. Wat was het verschil tussen het verdriet van de Nephieten en
het verdriet van Mormon?

4. Leg uit welk verband er bestaat tussen de volgende teksten en
het verdriet van de Nephieten, het verdriet van Mormon, of
het verdriet van allebei: Alma 41:10; 42:29; Mormon 10:22;
Mozes 7:28–40.

In Mormon 3 komen we veel te weten over Gods genade en
Mormons grootsheid, als we bedenken dat de Heer de goddeloze
Nephieten nog een kans gaf om zich te bekeren. De Heer hielp
hen ook in hun gevechten tegen de Lamanieten. Tegen de profeet
van het Oude Testament, Ezechiël, heeft de Heer gezegd: ‘Zou
Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? (. . .)
Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en
leve?’ (Ezechiël 18:23.) Ongeacht hoe graag de Heer wil dat alle
mensen zich bekeren, zal Hij ons niet dwingen, en aan de wet
van gerechtigheid moet worden voldaan. Let bij het lezen van
Mormon 3 goed op door welke daden en houding de Nephieten
van de Heer gescheiden raakten. Jammer genoeg maken veel
mensen in deze tijd dezelfde fouten. Het ziet ernaar uit dat
Mormon wilde dat we iets leerden van dat droevige verhaal over
de zelfvernietiging van de Nephieten, want het laatste gedeelte
van dit hoofdstuk schreef hij speciaal voor onze tijd.

Mormon 3
Nog een kans, opnieuw verworpen

Soms kunnen nare dingen ons nederig maken en zorgen dat
we ons leven nader bekijken, en de nodige veranderingen
aanbrengen. Let er bij het lezen van Mormon 2 op hoe de
Nephieten in de tijd van Mormon reageerden op de nederlagen,
drama’s en zorgen die voortkwamen uit hun daden. Wat kun
jij van hun voorbeeld leren? Wat kun je leren van het voorbeeld
van Mormon in dit hoofdstuk?

De Schriften begrijpen

Mormon 2:11–14 – ‘Droefheid van de verdoemden’
of ‘Droefheid (...) tot bekering’
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Heel vaal denken
mensen dat ze zich bekeerd hebben en vergeving waardig zijn als
ze alleen maar hun verdriet of spijt over het gebeurde hebben
geuit.’ (Teachings of Spencer W. Kimball, uitgegeven door Edward
L. Kimball [1982], blz. 87.) Door Mormons beschrijving in
Mormon 2:11–14 begrijpen we dat alleen verdriet ‘tot bekering’
leidt tot de veranderingen waardoor we rein worden en verdriet
vervangen wordt door geluk. Dat diepere ‘verdriet naar Gods
wil’ (Zie 2 Korintiërs 7:10) is het besef dat we door onze godde-
loze daden in feite in opstand zijn tegen God (Zie Mormon 2:15)
en dat we toegevoegd hebben aan het lijden van anderen – ook
aan dat van de Heiland. (Zie Mosiah 14:5; LV 19:16–19.) ‘Droef-
heid (. . .) tot bekering’ houdt in dat we willen veranderen.

Mormon 2:15 – ‘De dag der genade [was] voorbij’
President Joseph Fielding Smith, voormalig president van het
Quorum der Twaalf apostelen, heeft uitgelegd: ‘Het is mogelijk
dat mensen door hun opstandigheid en goddeloosheid zo diep in
het duister raken dat de geest der bekering hen verlaat. (. . .) En
[zij] zijn niet meer vatbaar voor bekering.’ (De leer tot zaligmaking,
deel 2, blz. 173; zie ook Helaman 13:38.)

We kunnen veel over Mormons karakter te weten komen door de
manier waarop hij zijn volk ook bleef helpen toen hij besefte dat
die ‘dag der genade voorbij was’.
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Mormons verslag van de gebeurtenissen in zijn tijd staat vol
verdriet en wanhoop, en jammer genoeg werd het leven van de
Nephieten er door hun goddeloosheid niet beter op. Mormon
nam in Mormon 5 de tijd om uit te leggen wat de mensen in de
laatste dagen volgens hem van dat tragische verslag moesten
leren.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 5 en maak daarbij opgave A of B.

Redenen van het Boek van Mormon

1. In Mormon 5:14–15 noemde Mormon redenen waarom het
Boek van Mormon in onze tijd tevoorschijn zou komen. Noteer
die redenen in je aantekenschrift.

2. Voeg aan je lijst de redenen toe die staan in 1 Nephi 13:40;
2 Nephi 3:12; Leer en Verbonden 3:19–20; 10:48–52, 62–63;
20:11–12.

‘Beste niet-joden (...)’

Mormon wist dat de niet-joodse volken in de laatste dagen zijn
woorden zouden hebben. In het bijzonder voor hen schreef hij
een groot deel van Mormon 5:9–24. Vat Mormons boodschap
voor de niet-joden samen door in je eigen woorden een brief te
schrijven ‘Aan de niet-joden in de laatste dagen’. Let er bij het
schrijven op dat Mormon zowel over als aan de niet-joden schreef.

Mormon 5
Het doel van Mormons verslag

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 3 en maak daarbij opgave A.

Een stem uit het stof

Als je de laatste bladzijden van het Boek van Mormon leest, zal
het lijken of Mormon en Moroni onze tijd net zo goed kenden als
hun eigen tijd. Rechtstreeks tot ons heeft Mormon in Mormon
3:17 gezegd: ‘Daarom (. . .)’, of met andere woorden: ‘Wegens de
dingen die u nu weet, vertel ik u het volgende (. . .)’.

1. Noteer de waarheden waarvan Mormon in Mormon 3:17–22
getuigde.

2. Schrijf op waarom je door die waarheden te begrijpen beter
kunt voorkomen dat je de tragische fouten van de Nephieten
herhaalt.

In Mormon 3 hebben we gelezen dat Mormon weigerde de
Nephitische legers aan te voeren omdat ze hun hart verhard
hadden en het leuk vonden om steeds bloed te vergieten.
Mormon bleef echter toekijken en doorgaan met het verslag van
zijn volk. Let bij het lezen van Mormon 4 op veranderingen in
de houding van de Nephieten of op hun succes in de strijd.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 4 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf een quiz

Schrijf een korte quiz waarin je opneemt wat volgens jou in
Mormon 4 de drie tot vijf belangrijke begrippen of gebeurtenissen
zijn. Je kunt een ‘goed-of-foutquiz’ maken of een met vragen
en korte antwoorden. Maak er een lijstje bij met het vers of de
verzen waarin de antwoorden te vinden zijn.

Geweigerd om zich te bekeren

Markeer in Mormon 4:10–18 de verzen die volgens jou
beschrijven wat er met de Nephieten gebeurde omdat
ze weigerden zich te bekeren. Schrijf op hoe de Nephieten
zich volgens jou in die tijd voelden en waarom.

Mormon 4
‘Door de goddelozen worden

de goddelozen gestraft’
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Meer dan zestig jaar was voorbijgegaan tussen Mormon 1 en
Mormon 6. Mormon was meer dan vijftig jaar aanvoerder van
de Nephitische legers geweest. Zoals je echter hebt gelezen,
weigerden de Nephieten de veranderingen in hun leven aan te
brengen waardoor ze de hulp van de Heer hadden kunnen
krijgen en waardoor ze voor vernietiging gespaard zouden zijn
gebleven. In Mormon 6 staat een verslag van de laatste
gevechten van het Nephitische volk – een volk dat meer dan
negenhonderd jaar eerder begonnen was, een volk met bijzon-
dere beloften van de Heer, en een volk dat het voorrecht had
genoten van een bezoek door de herrezen Zoon van God. Denk
erover na, als je leest over het verdriet van Mormon, in welk
opzicht zijn woorden overeenkomen met wat Jezus Christus
gezegd had: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, (. . .) hoe dikwijls heb Ik uw
kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder
haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild” (Matteüs 23:37.)

Mormon 6
‘De ondergang van mijn volk’

De Schriften begrijpen

Mormon 6 – Een tijdbalk van het leven van Mormon

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 6 en maak daarbij opgave A.

Vergelijk

Als we lezen over de vernietiging van een volk dat van recht-
schapenheid verviel in grote goddeloosheid, moeten we ons ook
realiseren dat het een verhaal is van een man die te midden van
ongelooflijke goddeloosheid meer dan zestig jaar een recht-
schapen leven leidde. Door het nader te bekijken, kunnen we nog
meer waardering opbrengen voor Mormons christelijke houding,
en zien we ook een voorbeeld van de manier waarop we in onze
tijd rechtschapen beslissingen kunnen nemen.

1. Verdeel een bladzijde van je aantekenschrift in twee
kolommen. Zet boven de ene kolom ‘De Nephieten’ en zet
daaronder alles wat je uit de volgende tekstverwijzingen te
weten komt over de Nephieten in de tijd van Mormon:
Mormon 1:13–14, 16–17, 19; 2:10–15, 18, 26; 3:9–10, 13–14; 4:8,
10–12; 5:2, 15–18; 6:7.

2. Zet boven de tweede kolom ‘Mormon’ en noteer daaronder
alles wat je uit de volgende tekstverwijzingen over Mormon te
weten komt: Mormon 1:1–2, 5, 15–17; 2:1–2, 9, 12–15, 19, 23–24,
27; 3:1–3, 11–14, 16–22; 5:1–2, 8–11, 13; 6:2–4, 6, 16–22. Probeer
te begrijpen wat er in die verzen over Mormon staat om te
bepalen wat daaruit over zijn karakter duidelijk wordt. Verge-
lijk bijvoorbeeld wat hij deed met wat hij in een bepaalde
situatie had kunnen doen. Of bekijk zijn daden in het licht van
het soort mensen waartussen hij leefde en die hij leidde.

3. Schrijf een alinea over de reden waarom we Mormon kunnen
beschouwen als een van de meest christelijke mensen in de
Schriften.

Begon aan 
het beknopte 
verslag voor 
het Boek van 
Mormon (zie 

vss. 15–18)
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In Mormon 6 hebben we gelezen over vreselijke, vernietiging
zaaiende gevechten waarbij Mormon zelf gewond raakte. In
Mormon 7 staat Mormons boodschap ‘tot het overblijfsel van
dit volk (. . .) dat gespaard is’ (vs. 1) van zowel zijn tijd als van
de laatste dagen. Omdat Mormons zoon, Moroni, Mormon 8
schreef en ons over Mormons dood vertelt, is dit het laatste
getuigenis van Mormon in dit boek.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 7 en maak daarbij opgave A en B.

Wat en waarom

In zijn laatste getuigenis tot de nakomelingen van de Nephieten
en de Lamanieten, schreef Mormon wat hij hun wilde laten weten
en doen. Schrijf op de bovenste helft van een bladzijde van je
aantekenschrift wat hij zijn volk volgens Mormon 7 wilde laten
weten. Noteer op de onderste helft van de bladzijde wat hij hen

Mormon 7
Mormons getuigenis tot zijn volk

wilde laten doen. Leg onder elk van die lijstjes uit waarom hij dat
volgens jou aan hen wilde laten weten en hen wilde laten doen.

Mormons laatste woorden

Mormon 1–7 bevatten de laatste woorden die Mormon op
de platen schreef. Schrijf een alinea over jouw gevoelens over
Mormon en over wat hij schreef.

De geschriften van Mormons zoon, Moroni, beginnen in
Mormon 8. Hij schreef dat zijn vader gesneuveld was en dat hij,
Moroni, alleen was overgebleven. In de rest van het hoofdstuk
schreef Moroni dat het Boek van Mormon door de macht van
God in de laatste dagen tevoorschijn zou komen. Zijn vader
had hem opdracht gegeven om er een gedeelte van te schrijven
(zie Mormon 8:1), en de rest schreef hij op aan de hand van
visioenen die de Heer hem over de laatste dagen had laten zien.
(Zie vss. 34–41.)

Moroni besefte dat niemand in zijn tijd het verslag zou lezen
en dat hij voor onze tijd schreef. In het besef dat Moroni en
andere profeten van het Boek van Mormon onze tijd hadden
gezien, heeft president Ezra Taft Benson gezegd: ‘Als zij onze
tijd zagen, en die dingen uitkozen die voor ons de meeste
waarde zouden hebben, geeft dat dan niet aan hoe wij het Boek
van Mormon moeten bestuderen? We moeten onszelf voortdu-
rend afvragen: “Waarom inspireerde de Heer Mormon (of
Moroni of Alma) om dit in zijn verslag op te nemen? Welke les
kan ik hieruit leren die mij in mijn leven in deze tijd helpt?’
(De Ster, januari 1987, blz. 4.) Stel jezelf die vragen bij het
lezen van dit hoofdstuk en de rest van het Boek van Mormon.

De Schriften begrijpen

Mormon 8:7 – De volkomen vernietiging van de Nephieten
Toen Jezus hen bezocht had, werd niemand ‘Nephiet’ of ‘Lama-
niet’ genoemd. Alle mensen waren in Hem verenigd. Later
begonnen de mensen zich weer in groepjes af te scheiden en zich-
zelf Lamanieten of Nephieten te noemen, volgens hun geloof en
hun overleveringen niet per se op grond van hun afstamming.
Als we daarom lezen dat de Nephieten volkomen werden uitge-
roeid, betekent het dat iedereen die zich als volgeling van de
Nephitische traditie beschouwde, werd uitgeroeid. Er kunnen
nakomelingen van Nephi, Sam, Jakob en Jozef onder de Lama-
nieten zijn geweest die niet als geheel volk werden vernietigd.

Mormon 8
Moroni ziet onze tijd
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Schrijf Moroni terug

1. In Mormon 8:34–35 getuigde
Moroni dat hij onze tijd zag. Wat
baarde hem volgens de verzen
36–41 de meeste zorgen?

2. Zoek en noteer alle vragen die
Moroni in Mormon 8:36–41
stelde. Schrijf dan een antwoord
waarin je volgens jou het beste
weergeeft hoe het er in de
wereld van vandaag voorstaat.

3. Schrijf Moroni een korte brief
terug. Leg hem uit wat jij zelf
doet met betrekking tot de
zorgen die hij in Mormon
8:36–41 uitte.

Zoals je in Mormon 8 gelezen hebt, zag Moroni onze tijd en
wist hij wanneer zijn profetieën vervuld zouden worden. In
Mormon 9 gebruikte hij wat volgens hem de laatste kans was
om te spreken tot de ongelovige mensen van onze tijd. (Zie
Moroni 1:1.) Degenen die geloven kunnen echter veel leren van
wat hij behandelde en de manier waarop hij het behandelde.

Mormon 9
‘Ik weet, dat gij

mijn woorden zult horen’

600 v.C. 34 n.C. 201 n.C. 400 n.C.

Lehi

Lamanieten Lamanieten

Nephieten Nephieten

Jezus Christus 
bezoekt het
vasteland van Amerika

Geen Lamanieten of
Nephieten – allemaal
worden ze kinderen van
Christus genoemd
(zie 4 Nephi 1:17)

De grote godde-
loosheid begint weer

Vernietigd in
ongeveer 400 n.C.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 8 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Leesadvies

Maak, aan de hand van wat Moroni schreef in Mormon 8:12,
17–19, 21, 23, 34–35, een lijst van ‘Instructies en adviezen voor
lezers van het Boek van Mormon’.

Beschrijf de periode

1. In Mormon 8:26–32 beschreef Moroni de periode waarin het
Boek van Mormon in de wereld tevoorschijn zou komen.
Noteer ten minste tien omstandigheden die volgens Moroni
in die periode zouden bestaan.

2. Welke van Moroni’s profetieën over onze tijd maakt op jou de
meeste indruk?
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Mormon 9 en maak daarbij opgave A of B.

Raad voor bepaalde mensen

Moroni sprak in Mormon 9 tot ten minste vier groepen mensen.
Geef een samenvatting van zijn boodschap voor:

1. ‘Hen, die niet in Christus geloven’ (vss. 1–6).

2. Hen ‘die de openbaringen Gods’ verloochenen (vss. 7–14).

3. Hen die niet geloven dat God wonderen kan doen (vss. 15–25).

4. Hen die ‘de werken des Heren verachten’ (vss. 26–31).

Leerstellingen van Gods plan

Er is geen enkel schriftgedeelte waarin Gods heilsplan tot in de
bijzonderheden wordt uitgelegd en waarin het verband tussen
alle elementen van het plan getoond wordt. De leerstellingen van
het plan zijn door de Schriften heen verspreid waarin degenen
die ijverig studeren ze kunnen vinden en toepassen. De inspan-
ning die ervoor nodig is, maakt het zinvoller en gemakkelijker te
onthouden. Mormon 9 bevat een aantal belangrijke leerstellingen
in verband met het ‘grote plan van gelukzaligheid’. Zoek in
Mormon 9 wat volgens jou in verband met het plan vijf belang-
rijke leerstellingen zijn. Schrijf ze in je aantekenschrift, met een
korte uitleg van het belang van die leerstelling in verband met
het plan als geheel.

Wie was Ether?
Ether was de laatste profeet en verslagschrijver van de Jaredieten.
(Zie Ether 15:33–34.) Zijn verslag van de opkomst en het verval
van de Jaredieten is geschreven op vierentwintig platen die door
het volk van koning Limhi gevonden werden. (Zie Mosiah 8:7–11.)
Uiteindelijk vertaalde koning Mosiah het verslag en het veroor-
zaakte veel verdriet bij hem en zijn volk. (Zie Mosiah 28:18.)
Terwijl Moroni door het land trok, verkortte hij het Jareditische
verslag en voegde het bij de andere verslagen van het Boek van

Ether

BRON

Moroni’s beknopte bewerking

van de platen van Ether

BOEKEN

Mormon omdat zijn vader, Mormon, gezegd had: ‘Het is nuttig,
dat alle mensen bekend worden met de dingen die in dit verslag
zijn geschreven’ (Mosiah 28:19).

Wie waren de Jaredieten?
De gebeurtenissen in het boek Ether beginnen in de tijd van de
toren van Babel (ongeveer 2200 v.C.), toen de Heer de talen
verwarde. De Heer zegende Jared, zijn broer en hun gezinnen,
zodat hun talen niet werden verward, en leidde hen naar het
vasteland van Amerika. Zij werden bekend als de Jaredieten.
Daar ging het hun voorspoedig en ontvingen zij de zegeningen
van de Heer als zijn uitverkoren volk. Het verhaal van de Jare-
dieten eindigde echter in veel opzichten als dat van het Nephiti-
sche volk, ongeveer 2600 jaren later. Hoogmoed, geheime vereni-
gingen en verwerping van de woorden van de profeten waren
er de oorzaak van dat beide volken zich van God afkeerden en
volkomen vernietigd werden.

Wat kan ik van dit verslag leren?
Het boek Ether bevat veel verhalen over oorlogen, opstand en
verwoestingen onder de Jaredieten. Toch staan er tussen al die
goddeloosheden ontroerende verhalen over mensen die in Jezus
Christus geloofden en waaronder veel krachtige wonderen van
de Heer gebeurden. Op de bladzijden van dit boek staan ook
veel belangrijke leerstellingen. Als lid van de kerk in de laatste
dagen zul jij ook vaak merken dat je omringd bent door slechte
invloeden. Lees dit oude verslag aandachtig en vraag je af
waarom het bewaard is gebleven. Vraag je af wat je van zulke
getrouwe mannen als de broer van Jared, Emer, Ether en anderen
kunt leren.
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Is er een tijd geweest waarin je bijzondere hulp van de Heer
nodig had – waarin je zegeningen nodig had of kracht die de
jouwe te boven ging? Twee gezinnen die in de tijd van de toren
van Babel leefden, hadden bijzondere hulp van de Heer nodig.
Let bij het lezen van Ether 1 op de bijzondere zegening waarom
ze vroegen en kijk hoe zij daarvoor in aanmerking kwamen. 

De Schriften bestuderen

Maak een samenvatting

In Ether 1:2 worden ‘de vierentwintig platen’ genoemd. Bekijk de
plaat ‘De belangrijkste bronnen van de platen van het Boek van
Mormon’ (blz. 12) nog eens, herlees de volgende teksten en schrijf
in het kort op wat je over dit verslag te weten komt: Mosiah 8:9;
21:27; 22:14; 28:11; Alma 37:21–32.

Problemen oplossen met de hulp
van de Heer

Neem het volgende overzicht over in je aantekenschrift. Lees
Ether 1:33–43 en beantwoord elke vraag aan de hand van wat je
uit de genoemde verzen kunt opmaken.
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Ether 1
De Jaredieten bij de toren van Babel

Toen ze naar het beloofde land geleid werden, hebben de Jare-
dieten vele wateren overgestoken. (Zie Ether 2:6–7.) De Heer
wist dat hun tocht over de zee moeilijk zou zijn en gaf hun
bijzondere instructies met betrekking tot het bouwen van vaar-
tuigen waarin ze veilig konden reizen. Vergelijk bij het lezen
van Ether 2 hun reis naar het beloofde land met jouw leven, op
je reis naar het celestiale koninkrijk. Ouderling Gordon B.
Hinckley, destijds lid van het Quorum der Twaalf apostelen,
heeft gezegd dat onze reis in het leven ook moeilijk zal zijn: 

‘Ik ontmoet zoveel mensen die steeds klagen over de last van
hun verantwoordelijkheden. Natuurlijk is de druk groot. Er is
zo ontzettend veel te doen. (. . .) Verander uw denkwijze. Het
evangelie is goed nieuws. De mensen zijn, opdat zij vreugde
mogen hebben. Wees gelukkig! Laat dat geluk van uw gezicht
afstralen en spreken uit uw getuigenis. (. . .) 

‘Ik geniet van deze woorden van Jenkins Lloyd Jones (. . .)

‘“Iedereen die denkt dat vreugde normaal is, verknoeit veel tijd
door luid te verkondigen dat hij beroofd is.

‘“De meeste ballen belanden niet in het doel. Het meeste rund-
vlees is taai. De meeste kinderen worden gewone mensen. De
meeste geslaagde huwelijken vereisen een hoge mate van weder-
zijdse tolerantie. De meeste banen zijn vaker saai dan iets
anders.

Ether 2
De Jaredieten bouwen vaartuigen

vss. 33–34 vs. 35 vs. 35

vs. 36 vs. 37 vs. 37

vs. 38 vss. 39–40 vss. 41–43

Wat was
het probleem? Wat deden ze? Hoe zegende

de Heer hen?

Text missing! Please check
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‘“Het leven is als een nostalgische treinreis – vertragingen,
zijsporen, rook, stof, sintels en schokken, slechts af en toe
afgewisseld door mooie vergezichten en spannende snelheids-
uitbarstingen.

‘“Het is de kunst om de Heer dankbaar te zijn dat je mag
meerijden.” (Deseret News, 12 juni 1973.) (Four Imperatives
for Religious Educators [toespraak tot godsdienstleerkrachten,
15 september 1978], blz. 4.)

De Schriften begrijpen

Ether 2:13 – ‘Moriancumer’
Tijdens een verblijf in Kirtland
kreeg ouderling Reynolds
Cahoon een zoon. Op een goede
dag, toen president Joseph Smith
langs zijn huis kwam, vroeg hij of
de profeet binnen wilde komen
om de baby te zegenen en een
naam te geven. Dat deed Joseph
en noemde de baby Mahonri
Moriancumer. Toen hij de zegen
had uitgesproken, legde hij het
kind op het bed en tegen ouder-
ling Cahoon zei hij: ‘De naam die
ik uw zoon heb gegeven, is de
naam van de broeder van Jared;
de Heer heeft dat zojuist aan mij
getoond (of geopenbaard).’

(‘Questions and Answers’, Improvement Era, juli 1905, blz. 705.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 2 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Beantwoord een vraag

Stel dat een vriend of vriendin die geen lid is van de kerk jou
vroeg wat bedoeld wordt met de term ‘land van belofte’
(Ether 2:9). Schrijf aan de hand van Ether 2:8–12 op wat jij zou
zeggen om je vriend of vriendin te vertellen wat die zin bete-
kent, met betrekking tot het land waar het in deze verzen over
gaat.

Schrijf een ‘Aldus zien wij’-bewering

Bedenk, als je Ether 2:13–16 gelezen hebt, welke les je uit dit
verslag leert en schrijf een ‘aldus zien wij’-bewering waarin je
samenvat wat de Heer ons van die ervaring wil laten leren.

Maak een tekening

1. Lees Ether 2:16–25 nog eens door en maak een tekening van
de vaartuigen van de Jaredieten, zoals jij denkt dat ze eruit
zagen. Uit je tekening moet blijken hoe de vaartuigen functio-
neerden en waarom het zo’n goed ontwerp was.

2. Maak aan de hand van Ether 2:1–7; 6:1–4 een lijst van wat de
Jaredieten op hun vaartuigen meenamen.

Met welke eigenschap zou je na je dood graag door mensen
gekarakteriseerd willen worden als zij over jouw leven
nadenken? De broer van Jared stond bekend om zijn geloof.
Feitelijk heeft hij door zijn geloof de voorsterfelijke Jezus
Christus gezien. Ouderling Jeffrey R. Holland, lid van het
Quorum der Twaalf apostelen, heeft uitgelegd dat Christus,
toen Hij zei: ‘Nimmer heb Ik Mij getoond aan de mens die
ik heb geschapen’ (Ether 3:15) ‘eigenlijk tegen de broer van
Jared zei: “Nimmer heb Ik Mij getoond op deze manier, onwil-
lekeurig, slechts gedreven door het geloof van de toeschouwer.”
Als regel worden profeten uitgenodigd om in de tegenwoordig-
heid van de Heer te komen. (. . .) Blijkbaar verbond de Heer zelf
nog nooit vertoond geloof met dit nog nooit voorgekomen
visioen.’ (Christ and the New Covenant, blz. 23.) Let bij het
bestuderen van Ether 3 op wat je nog meer van de broer van
Jared kunt leren over de kracht van het geloof.  

Ether 3
Een heilig visioen
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 3 en maak daarbij opgave A en B.

Zoek de antwoorden terwijl je leest

Beantwoord de volgende vragen terwijl je Ether 3:1–8 bestudeert:

1. Waarom maakte de broer van Jared doorzichtige stenen?

2. Waarom dacht de broer van Jared dat de Heer misschien wel
boos was?

3. Waarvoor bad de broer van Jared?

Wat heb je geleerd?

In Ether 3 kwam de broer van Jared veel te weten over Jezus
Christus, ‘het Licht, en het Leven en de waarheid der wereld’
(Ether 4:12). Lees Ether 3 nog eens door en noteer ten minste tien
waarheden die je over de Heiland te weten komt.

Je zult je herinneren dat een gedeelte van de gouden platen die
de profeet Joseph Smith ontving, verzegeld was. Heb je je ooit
afgevraagd wat er in dat gedeelte van het heilige verslag staat?
In Ether 4 gaf Moroni enige uitleg in verband met de inhoud
van die kroniek. Zoek terwijl je leest de antwoorden op de
volgende vragen: Waarom hebben we het verslag van de broer
van Jared niet om het te bestuderen? Wat moet er gebeuren
voordat zijn verslag geopend wordt? Wat wordt er van ieder
van ons vereist?

Ether 4
Bekeer u en kom tot Christus

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 4 en maak daarbij opgave A en opgave B of C.

Leg uit wat hij zou zeggen

Schrijf aan de hand van wat je in Ether 4:1–6 te weten komt, hoe
Moroni volgens jou de volgende vragen zou beantwoorden:

1. Waarom moest u het verslag en de uitleggers verbergen?

2. Wat moet er gebeuren voordat de verslagen openbaar worden
gemaakt?

3. Noem eens iets wat in het verslag staat.

Schrijf een definitie

Lees Ether 4:11–12 en schrijf een definitie van ‘het goede’ zoals
het in die verzen gebruikt wordt.

Maak een samenvatting

Schrijf met gebruikmaking van de volgende woorden uit Ether
4:13–19 twee of drie zinnen waarmee je het belangrijkste begrip
van deze tekst duidelijk maakt: niet-joden, tonen, ontvouwd,
begonnen, verheven.

Ether 5 is een boodschap van Moroni aan de toekomstige
vertaler van het Boek van Mormon – de profeet Joseph Smith.
Stel je voor hoe de profeet Joseph Smith zich voelde toen hij in
dit hoofdstuk las dat nog drie getuigen de gouden platen zouden
zien. Welk gedeelte van Moroni’s boodschap zou volgens jou ook
nog van bijzonder belang voor hem geweest zijn?

Ether 5 
Een belofte dat er drie getuigen

zullen zijn



land verlangde het volk iets van de broer van Jared wat hem
grote zorgen baarde. Denk er bij het lezen over na waarom ze
dat vroegen terwijl ze wisten hoe hun leider erover dacht. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 6 en maak daarbij opgave A en B.

Schrijf een dagboekfragment

Lees Ether 6:1–11 en stel je voor dat je passagier bent op een van
de vaartuigen van de Jaredieten.

1. Schrijf een dagboekfragment waarin je een dag op dat vaartuig
beschrijft. Neem er informatie in op over de toestand van de
vaartuigen, de omstandigheden, angstige momenten en fijne
ogenblikken.

2. Vergelijk de moeilijkheden die zij ondervonden met de moei-
lijkheden die jij ondervindt op je reis door het leven. Schrijf
over wat jou ‘licht’ geeft in je leven, en hoe jij daardoor geze-
gend bent.

Stel een persverklaring op

Stel dat televisieverslaggevers met Jared en zijn gezin een vraag-
gesprek hadden over het verlangen van het volk om een koning
te hebben. Schrijf aan de hand van wat je in Ether 6:22–30 te
weten komt, een antwoord dat de volgende mensen volgens
jou gegeven zouden hebben:

• De broer van Jared: ‘Waarom bent u tegen een koning?’

• Jared: ‘Wat vindt u van het idee van een koning?’
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 5 en maak daarbij opgave A en B.

Schrijf je getuigenis

Lees Ether 5:3 en let op het woord zekerheid.

1. Lees ‘Het getuigenis der drie getuigen’ voorin het Boek van
Mormon. Wat gebeurde er waardoor zij ‘met zekerheid’
konden weten dat het echt een verslag van de Nephieten was?

2. Schrijf over een ervaring van jezelf met het Boek van Mormon
waardoor je weet dat het waar is.

Leg uit waarom

Leg uit, als je Ether 5:4–6 gelezen hebt, waarom de Heer getuigen
zou verlangen en roepen om te getuigen dat het Boek van
Mormon waar is.

Wat moet dat voor de Jaredieten een gevaarlijke en angstige
oversteek over de oceaan zijn geweest! Let op hoe de Heer hen
hielp en troostte. Enige tijd na hun aankomst in het beloofde 

Ether 6
De Jaredieten steken de oceaan over



• Pagag: ‘Wat is uw reactie op het feit dat men u als koning wil?’

• Orihah: ‘Waarom heeft u de benoeming tot koning aanvaard?’

De raad van de broer van Jared om geen koning aan te stellen
was geïnspireerd, zoals is aangetoond door de conflicten en de
begeerte naar macht die ontstond tijdens de regering door
koningen. De nakomelingen van Orihah bestreden elkaar om het
koninkrijk in hun macht te krijgen. Die goddeloosheid in hoge
functies leidde tot goddeloosheid onder het volk. Onderzoek
tijdens het lezen van Ether 7 waardoor het volk uiteindelijk tot
bekering kwam. 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 7 en maak daarbij opgave A.

Wie is wie?

Bestudeer Ether 7:1–8:7 en neem het volgende familiehistorisch
overzicht over in je aantekenschrift.

1. Vul de lege plaatsen op het overzicht in.

2. Zet een cirkel om de namen van degenen die koning zijn
geweest.

3. Zet de letter ‘R’ bij degenen die rechtschapen waren en de
letter ‘G’ bij degenen die goddeloos waren.

4. Beantwoord de volgende vragen over je overzicht:

a. Hoe blijkt hieruit dat de profetie van de broer van Jared in
Ether 6:23 in vervulling is gegaan?

b. Welke persoon in deze familie heeft de meeste indruk op je
gemaakt? Waarom?

Orihah

Corihor

Noach Omer

Ether 7 
De zoons van Orihah

Er bleven zich problemen voordoen omdat de Jareditische leiders
onderling vochten om macht en rijkdom. Maar in Ether 8
werden de problemen groter. Let op de opkomst van een kwaad
dat op den duur een oorzaak was van de totale vernietiging van
de Jaredieten. Moroni eindigde het hoofdstuk met een ernstige
waarschuwing aan alle toekomstige lezers. In welk opzicht is die
waarschuwing op jou van toepassing?

De Schriften begrijpen

Ether 8:9–22 – Geheime verenigingen
Een geheime vereniging is een groep slechte mensen die in het
geheim samenkomen om te liegen, te bedriegen, te stelen, te
moorden of alles wat nodig is te doen om zich rijkdommen,
schatten of macht te verwerven. (Zie Helaman 7:21; 8:26–28.) De
eerste geheime vereniging was die van Satan met Kaïn, die zijn
broer Abel vermoordde. (Zie Mozes 5:28–32.) Geheime ver-
enigingen hebben geleid tot de vernietiging van mensen in de
tijd van Noach en van de hele Jareditische en Nephitische
samenleving. (Zie Ether 8:21.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 8 en maak daarbij opgave A.

Een waarschuwende stem

Schrijf op waarvoor je in de volgende situaties zou waarschuwen:

1. Je bent geheim agent en ontdekt het plan van Akish. (Zie Ether
8:4–12.) Schrijf een rapport om je baas te waarschuwen voor
dat geheime plan.

2. Je hebt van de profeet opdracht gekregen voor een toespraak
over Ether 8:20–26. Beschrijf in een alinea welke waarschu-
wing de leden van de kerk in deze tijd volgens jou nodig
hebben.

Ether 8
De opkomst van geheime verenigingen
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In Ether 9 wordt zowel het beste als het slechtste van de Jaredi-
tische samenleving duidelijk. Je zult lezen over goddeloze en
rechtschapen koningen, over zoons die getrouw waren en zoons
die tegen hun vader in opstand kwamen. Let bij het lezen op hoe
mensen en koningen veranderden toen de goddeloosheid
toenam.

De Schriften begrijpen

Ether 9 – Wie is wie in Ether 9?
Hieronder vind je een tijdbalk om je inzicht te geven in de vele
personen en gebeurtenissen in Ether 9.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 9 en maak daarbij opgave A.

Maak een rapport

Schrijf aan de hand van Ether 9:1–9 wat Nimrah in zijn verslag
tegen Omer gezegd kan hebben over de gebeurtenissen in het
koninkrijk.

Uit goddeloosheid kan geen geluk voortkomen

De 
goddeloze 
zoon van 
koning 

Omer, Jared, 
komt aan de 

regering.

Coriantum 
wordt de 
volgende 

koning. Hij is 
rechtschapen 

en ziet de 
Heiland.

Hongersnood 
– het volk 

wordt 
nederig.

Koning Jared 
wordt 

vermoord 
door zijn 

dochter en 
haar man, 
Akish, die 

ook een van 
hun eigen 

zoons 
ombrengen.

Omer keert 
terug om het 
koninkrijk 

over te 
nemen.

Com volgt 
Coriantum op. 

Heth, zijn 
zoon, richt een 

geheime 
vereniging op 
en vermoordt 

zijn vader.

Nimrah, 
zoon van 

Akish, 
vlucht om 

zich bij 
Omer aan 
te sluiten.

Profeten 
waarschuw

en het 
volk.

Koning 
Omer 

vlucht voor 
zijn leven.

Emer volgt 
Omer op als 
koning en 
regeert in 
vrede en 

grote 
voorspoed.

G E B E U R T E N I S S E N

Ether 9
De gevolgen voor wie streven

naar macht en gewin

Het lijkt erop dat de Jaredieten niets leerden van hun erva-
ringen uit het verleden. Steeds weer begingen ze dezelfde
zonden. Overdenk bij het lezen van Ether 10 wat voorspoed te
maken had met de problemen van de Jaredieten. Welke les wilde
Moroni ons leren met zijn verslag over de vele Jareditische
koningen?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 10 en maak daarbij opgave B en opgave A of C.

Schrijf een inleiding

Lees Ether 10:1–8 nog eens door en schrijf een korte alinea waarin
je de Shez en zijn zoon Riplakish voorstelt. Denk eraan dat je in
zo’n inleiding de nadruk legt op wat de mensen gedaan hebben
en wat zij als leiders tot stand hebben gebracht.

Vel een oordeel

1. Maak in je aantekenschrift een lijstje van de twaalf Jareditische
leiders in Ether 10:9–34.

2. Schrijf bij iedere naam of de leider zich aan de geboden hield
of niet, of dat je het niet zeker weet.

Leg een zinsdeel uit

Moroni schreef in Ether 10:28: ‘En nimmer kon een volk meer
worden gezegend’.

1. Over wie had hij het?

2. Met welk doel zou Moroni die uitspraak gedaan hebben?

Ether 10
De koningen van de Jaredieten
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Gods profeten worden geroepen om bekering te prediken.
Degenen die de profeten volgen, zullen merken dat God zich
aan zijn woord houdt en dat ze de zegeningen ontvangen die
Hij beloofd heeft. Degenen die de profeten niet volgen, worden
van die zegeningen afgesneden. (Zie LV 1:14.) De profeten
hadden de Jaredieten vele malen gezegd dat ze zich moesten
bekeren. Net als in het verleden roepen zij ook in onze tijd de
goddelozen toe dat ze zich moeten bekeren en tot de Heer
komen. Als ze dat niet doen, staat hun vernietiging te wachten.
Bedenk, als je leest hoe de Jaredieten hun samenleving vernie-
tigden, wat jij van hun fouten kunt leren.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 11 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf een uitleg

Lees Ether 11:1–5, 13–23 nog eens door en beantwoord de
volgende vragen:

1. Waarom verwierpen de Jaredieten hun profeten en probeerden
ze hen te doden?

2. Op welke manier verwerpen mensen in onze tijd de profeet?

3. Waarom zou het belangrijk zijn dat we de raad van de profeet
opvolgen?

Geef uitleg van het overzicht

Bekijk het volgende overzicht terwijl je Ether 11:5–12 bestudeert.

1. Geef bij elke tekstverwijzing de voornaamste gebeurtenissen aan.

2. Leg uit hoe het overzicht voorstelt wat er bij de Jaredieten
gebeurde.

Ether 11:5

vss. 6–7

vs. 8

vs. 10

vs. 11

vs. 12

De
cirkelgang van

de zonde

Ether 11
De profeten waarschuwen

voor vernietiging

Wat is geloof in de Heer Jezus Christus? Hoe kan het de kwali-
teit van jouw leven verhogen? Waarom kun je door een groter
geloof de kracht krijgen om anderen tot zegen te zijn? Noem
eens een aantal voorbeelden van de kracht die uit geloof voort-
komt. Hoe zorgt God dat we meer geloof krijgen? Waarom kun
je door een groter geloof in God de kracht krijgen om anderen
tot zegen te zijn? Moroni heeft vanuit eigen ervaring antwoord
gegeven op deze en andere belangrijke vragen over geloof, hoop
en naastenliefde.

De Schriften begrijpen
Bestudeer Ether 12 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Tekstenbeheersing – Ether 12:6

Stel dat je een brief krijgt van een vriend of vriendin die de kerk
onderzoekt, twijfelt aan het eerste visioen van de profeet Joseph
Smith en vraagt om een bewijs. Schrijf aan de hand van Ether
12:4–9 een brief waarin je antwoord geeft.

Maak een lijst

Lees Ether 12:10–22.

1. Maak een lijst van wonderen die Moroni aanhaalde in zijn
lessen over geloof.

2. Kies een van die wonderen en schrijf op waar je het verslag
daarover in de Schriften kunt vinden.

3. Geef in je eigen woorden een samenvatting van het belang-
rijkste begrip dat Moroni aan de hand van die voorbeelden
uitlegde.

Ether 12
Het belang van geloof,

hoop en liefde



Tekstenbeheersing – Ether 12:27

Stel dat jou gevraagd is les te geven over Ether 12:27–29. Schrijf
een voorbeeld waaruit blijkt hoe die tekst van toepassing is op
een hedendaagse gebeurtenis.

In het tiende geloofsartikel staat dat wij geloven ‘dat Zion (het
nieuwe Jeruzalem) zal worden gebouwd op het Amerikaanse
vasteland’. Heb je je wel eens afgevraagd wat dat betekent, waar
Zion gebouwd zal worden, wanneer het gebouwd zal worden of
wie het zal bouwen? Die profetie is van groot belang in verband
met de gebeurtenissen vóór de wederkomst van de Heiland. Let
bij het lezen van Ether 13 op wat daarin staat over het nieuwe
Jeruzalem.

Ether 13
Het nieuwe Jeruzalem
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 13 en maak daarbij opgave A of B.

Schrijf een artikel voor een
encyclopedie

Jou is gevraagd of je een artikel voor een encyclopedie voor
kinderen wilt schrijven. Het onderwerp is het nieuwe Jeruzalem.
Schrijf aan de hand van Ether 13:1–12 een artikel van vijftig
woorden en wel zo, dat een kind van elf het kan begrijpen.

Schrijf een serie dagboekfragmenten

Lees Ether 13:13–22 en schrijf
vier korte dagboekfragmenten
alsof jij samen met Ether in die
schuilplaats zat. Je dagboek-
fragmenten moeten de hele
periode beslaan waarin Ether
zich schuil hield.

Zouden de Jaredieten nog onmenselijker en slechter geworden
kunnen zijn dan ze al waren? Denk er bij het lezen van Ether
14 over na waarom Moroni verslag deed van de buitengewone
slechtheid van de Jaredieten. Waarom is dat zo’n belangrijke les
uit het Boek van Mormon?

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 14 en maak daarbij opgave A en B.

Wie waren het?

In Ether 14:1–17 worden behalve Coriantumr nog vier Jarediti-
sche leiders genoemd.

1. Noteer de namen van die vier mannen.

2. Leg uit wat er met die leiders en met Coriantumr gebeurde.

Ether 14
Een periode van grote oorlog

en vernietiging
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Verstuur een nieuwsbericht

Je bent oorlogsverslaggever en je stuurt nieuwsberichten aan
degenen die niet bij de oorlog betrokken zijn. Lees Ether 14:18–31
nog eens door en schrijf drie korte verslagen aan je uitgever
waardoor je lezers begrijpen wat er in de burgeroorlog bij de
Jaredieten gebeurt.

Voor de Jaredieten was het einde gekomen. Waren er overle-
venden? Wat gebeurde er met de profeet Ether? Denk er bij het
lezen van Moroni’s beschrijving van de vernietiging van de
Jaredieten aan, dat de Nephieten op eenzelfde manier hun eigen
vernietiging veroorzaakten. Waaraan zal Moroni gedacht
hebben toen hij over de Jaredieten schreef? Denk erover na welke
lessen wij moeten leren van die volken die eens zo groot waren.

Ether 15
Het einde van

de Jareditische samenleving

De Schriften bestuderen
Bestudeer Ether 15 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Schrijf een brief

Lees Ether 15:1–12 nog eens door en schrijf een brief zoals
Coriantumr die volgens jou aan zijn familie geschreven kan
hebben.

Leg uit waarom

Lees Ether 15:19 aandachtig door en schrijf een alinea waarin je
uitlegt waarom de situatie in Ether 15:13–22 voor de Jaredieten
zo verschrikkelijk was.

Welke les trekken we daaruit?

Lees eerst Ether 15:19 en schrijf dan op wat Moroni ons zou
willen laten leren uit wat er met de Jaredieten gebeurde.
(Zie ook Omni 1:20–22.)



Het boek Moroni
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Moroni’s getuigenis is een passend slot van het Boek van
Mormon. De Heer gaf Moroni een opmerkelijk visioen van onze
tijd. Moroni getuigde: ‘Ziet, ik spreek tot u, alsof gij aanwezig
waart, hoewel gij het niet zijt. Maar ziet, Jezus Christus heeft
u aan mij getoond, en ik weet uw handelingen’ (Mormon 8:35).
Gezien dat profetisch perspectief is het belangrijk dat we meer
over Moroni en zijn boodschap te weten komen.

Wie was Moroni?
Ouderling Mark E. Petersen, voormalig lid van het Quorum der
Twaalf apostelen, heeft uitgelegd: ‘Moroni leefde ongeveer vijf-
tienhonderd jaar geleden in Amerika en was in die tijd een
profeet van God. Hij en zijn vader, Mormon, waren geschied-
schrijvers van het volk dat vroeger dat land bewoonde. Zij
schreven de geschiedenis van hun volk op, door die te graveren
op gouden platen die de tand des tijds konden doorstaan, want
dat verslag zou in de laatste dagen van groot belang zijn.’
(Conference Report, oktober 1983, blz. 41.) 

Moroni verborg het heilige verslag in ongeveer 421 n.C. in de
heuvel Cumorah. Daar zijn die platen gebleven tot 22 september
1827, toen Moroni, als engel in opdracht van de Heer de platen
ter vertaling aan de profeet Joseph Smith overhandigde.
(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:59.)

Waarom zou ik het boek Moroni moeten lezen?
Moroni besloot zijn boek met een uitnodiging aan iedereen:
‘Komt tot Christus’ (Moroni 10:32). In deze hoofdstukken zul je
Moroni’s leringen vinden over de manier waarop je dat moet
doen. Voor wie eerlijk op zoek is naar de waarheid heeft hij uitge-
legd hoe je goed van kwaad kunt onderscheiden (zie Moroni
7:13–19) en je kunt weten dat het Boek van Mormon waar is.
(Zie Moroni 10:4–5.) Hij heeft er belangrijke bijzonderheden in 

Moroni
(tussen 400 en 421 n.C.)
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Moroni, plus leringen

en brieven van zijn

vader, Mormon
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opgenomen waardoor we de tekens en gebruiken van de ware
kerk van Jezus Christus kunnen onderscheiden. (Zie Moroni 1–6;
8:10–12; 10:8–18.) Moroni getuigde dat we alleen door Jezus
Christus geheiligd en vervolmaakt kunnen worden. Die diepzin-
nige boodschap is een passend slot voor de boodschap van het
Boek van Mormon, dat iedereen ervan moet overtuigen dat ‘Jezus
de Christus is, de eeuwige God’ (titelpagina van het Boek van
Mormon).

Stel dat je alleen bent. Je hebt geen huis, je vrienden en familie-
leden zijn vermoord, en hun moordenaars staan nu jou naar het
leven. In die situatie bevond Moroni zich toen hij het verslag
van zijn vader afmaakte. Hoewel hij dacht dat hij niet veel tijd
had om te schrijven, voegde hij er zorgvuldig aan toe wat
volgens hem waardevol zou zijn voor toekomstige generaties.
Let bij het lezen van Moroni 1–3 op belangrijke leerstellingen,
evangelieverordeningen en beginselen van kerkbestuur.

De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 1–3 en maak daarbij twee van de volgende
opgaven (A–C).

Schrijf een bedankje

Lees Moroni 1 nog eens door en schrijf een bedankje aan Moroni
waarin je vooral laat merken dat je begrijpt met welke problemen
hij te maken heeft gehad en dat je hem dankbaar bent voor zijn
werk.

Leg het uit aan een niet-lid

Stel dat een vriend of
vriendin die geen lid is van
de kerk de avondmaals-
dienst bijwoonde en zag hoe
een lid van de kerk beves-
tigd werd. Schrijf aan de
hand van Moroni 2 op wat
jij tegen je vriend of
vriendin over die verorde-
ning zou zeggen en over de
macht waardoor de gave
van de Heilige Geest
verleend wordt.

Moroni 1–3 
Het gezag van het priesterschap
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Maak een schema

Je bisschop of gemeentepresident heeft jou gevraagd een
jongeman les te geven over het Aäronisch priesterschap en
daarbij gebruik te maken van Moroni 3. Maak een schema
van wat je zou behandelen.

Ouderling David B. Haight, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Onze waardevolste, godsdienstige
ervaring in de avondmaalsdienst is de heilige verordening van
het avondmaal, omdat het ons in de gelegenheid stelt ons
verstand en ons hart bij de Heiland en zijn offer te bepalen.’ (De
Ster, januari 1990, blz. 56.) Het is goed dat Moroni de ingeving
kreeg om de avondmaalsgebeden in zijn verslag op te nemen.

De Schriften begrijpen

Moroni 5:1 – Het avondmaal
Tegen de jongemannen van de kerk heeft ouderling Robert D.
Hales, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:

‘Jonge diakenen, leraren, priesters: zijn jullie waardig om het
avondmaal voor te bereiden, het rond te dienen en het te
zegenen? Dit zijn heilige taken. Het brood en het water zijn
symbolen van het lichaam en het bloed van de Heiland; zij
symboliseren zijn zoenoffer.

‘Sta er eens even bij stil. Het avondmaal dat elke week door jullie
wordt bediend, is ter nagedachtenis van de verzoening van Jezus
Christus. De wonderbaarlijke gift van de verzoening overwint 

Moroni 4–5
De avondmaalsgebeden

onvoorwaardelijk de lichamelijke dood, en is oneindig omdat hij
voor iedereen bestemd is die ooit in de sterfelijkheid heeft
geleefd. Door de verzoening zijn we allen van de val van Adam
verlost en zullen we uit de dood opstaan.

‘Om echter de volledige zegen van de verzoening in ons leven
effectief te maken en om terug te keren in de tegenwoordig-
heid van onze hemelse Vader moeten wij ons van onze zonden
bekeren en de geboden van God getrouw onderhouden. De
verlossende zegeningen van bekering en vergiffenis zijn een
belangrijk deel van de verzoening, maar zij hangen af van onze
getrouwheid in het naleven van de geboden en de verordeningen
van God.

‘O, hoe de Heer de trouwe dragers van het Aäronisch priester-
schap zegent die in zijn naam het avondmaal zegenen en rond-
dienen aan de getrouwe leden van de kerk! En hoe zegent
Hij hen die als goed lid van het avondmaal nemen!’ (De Ster,
juli 1996, blz. 33, 34.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 4–5 en maak daarbij opgave A.

Gedenk het verbond

Wanneer we deelnemen aan het avondmaal hernieuwen we onze
doopverbonden. Lees de avondmaalsgebeden in Moroni 4:3 en
5:2 aandachtig door en beantwoord daarna de volgende vragen:

1. Wat beloof je aan God als je het avondmaal gebruikt?

2. Welke zegeningen belooft de Heer aan wie zich aan hun
verbonden houden?

3. Noem iets wat je je ten doel kan stellen waardoor je je beter
kunt houden aan de verbonden die je tijdens het avondmaal
hernieuwt.

Heb je wel eens gedacht dat je niets belangrijks in de kerk kon
doen om dat je nog zo jong bent? Moroni gaf jong en oud een
aantal belangrijke aanwijzingen omtrent hun lidmaatschap in
de kerk. Stel jezelf bij het lezen van Moroni 6 de volgende
vragen: Wat doe ik om mijn familieleden en vrienden te voeden
met ‘het goede woord van God’? Wat kan ik doen om de kerk-
diensten geestelijk opbouwender te maken?

Moroni 6
De kerkleden behoren vaak

samen te komen



De verzoening was de grootste daad van liefde van Christus

De Schriften begrijpen

Moroni 7:6–9 – Zijn de redenen waarom je iets doet,
eerlijk?
Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
apostelen, heeft gezegd:

‘We moeten niet alleen doen wat goed is. We moeten het doen om
de juiste redenen. De eigentijdse term daarvoor is het juiste motief.
In de Schriften wordt deze passende, geestelijke houding aange-
duid met de woorden vol voornemen des harten of eerlijke bedoeling.

‘In de Schriften staat duidelijk dat God onze motieven begrijpt en
onze daden in overeenstemming daarmee zal beoordelen. Als we
iets niet om de juiste redenen doen, zullen onze daden niet als
rechtschapen worden aangemerkt.’ (Pure in Heart [1988], blz. 15.)

Moroni 7:45–47 – Wat is naastenliefde?
Ouderling C. Max Caldwell, voormalig lid van de zeventig, heeft
gezegd: [Naasten]liefde is niet alleen een beginsel of gebod;
evenmin is het zomaar een woord om daden en houdingen te
beschrijven. Eigenlijk is het een innerlijke toestand die ontwik-
keld en ervaren moet worden om begrepen te worden. Wij
bezitten de [naasten]liefde wanneer die deel gaat uitmaken van
ons wezen. Mensen die de [naasten]liefde bezitten, houden van
de Heiland, hebben van zijn liefde ontvangen en houden van
andere mensen zoals Hij dat doet.’ (De Ster, januari 1993, blz. 27.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 7 en maak daarbij opgave D en twee van de
andere opgaven (A–C).

Maak de zin af

Maak aan de hand van Moroni 7:1–11 de volgende zinnen af:

1. Mormon vond dat de mensen getrouwe leden van de kerk
waren omdat. . .

2. Gebeden die niet oprecht zijn, hebben geen nut omdat. . .

Tekstenbeheersing – Moroni 7:16–17

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Laten we [Mormons]
norm gebruiken bij al wat we lezen, de muziek die we belui-
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De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 6 en maak daarbij opgave A of B.

Leg het uit aan een vriendin

Jouw vriendin heeft je een brief geschreven waarin ze uitlegt dat
ze lid wil worden van de kerk. Lees Moroni 6:1–4 en schrijf haar
een brief waarin je uitlegt:

1. Wat er voor de doop vereist wordt.

2. Wat de Heer van haar verwacht als ze zich heeft laten dopen.

3. Dat ze, als ze zich heeft laten dopen, hulp zal krijgen van
andere leden.

Voer een vraaggesprek met een leider
van de kerk

Voer een vraaggesprek met een leider in je wijk of gemeente of
met een familielid en noteer zijn of haar uitleg van de volgende
zinnen in Moroni 6:5–9:

1. ‘Met elkander (. . .) spreken aangaande het welzijn van hun
ziel’ (vs. 5)

2. ‘Zij zagen zeer nauwkeurig toe dat er geen ongerechtigheid
onder hen zou zijn’ (vs. 7)

3. ‘Voor de ouderlingen hun schuld bewezen’ (vs. 7)

4. ‘Ontvingen zij vergeving’ (vs. 8)

5. ‘Hun bijeenkomsten werden (. . .) geleid op de wijze, zoals de
Geest werkte’ (vs. 9)

Hoe aandachtig zou jij luisteren als de profeet in jouw wijk of
gemeente een toespraak hield? De profeet Mormon sprak zijn
volk toe in een van de gebouwen waar zij hun erediensten
hielden, en Moroni heeft veel van die boodschap in Moroni 7
opgenomen. Let op wat Mormon zei over het gebed, hoe je het
verschil tussen goed en kwaad kunt weten, en waardoor
wonderen mogelijk worden. Overdenk wat Mormon zei over
naastenliefde en waarom dat nodig is voor het eeuwige leven. 

Moroni 7
De Geest van Christus

wordt aan iedereen gegeven
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steren, het vermaak waaraan we deelnemen en de gedachten die
we koesteren. Laten we ons nog christelijker opstellen.’ (De Ster,
juli 1986, blz. 74.) Lees Moroni 7:12–19 en schrijf op hoe je kunt
weten of iets goed of slecht is.

Geloof, hoop en naastenliefde

Markeer de woorden geloof, hoop en naastenliefde elke keer als je ze
tegenkomt in Moroni 7:21–48; Ether 12:3–36; en Moroni 10:20–23.
Schrijf in het kort op wat je over geloof, hoop en naastenliefde te
weten bent gekomen.

Tekstenbeheersing – Moroni 7:45

Maak een schema voor een toespraak van drie tot vijf minuten
over naastenliefde, en behandel daarin manieren waarop we in
ons gewone, dagelijkse leven meer op de Heiland kunnen gaan
lijken. Gebruik Moroni 7:45–48, het citaat van ouderling Caldwell
in het onderdeel ‘De Schriften begrijpen’, en voorbeelden van
manieren waarop iemand de reine liefde van Christus kan tonen.

Weet je waarom kinderen pas gedoopt worden als ze acht jaar
zijn? Mormon heeft de reden daarvan uitgelegd in een brief aan
zijn zoon, Moroni. Moroni heeft die belangrijke instructie opge-
nomen in zijn heilige verslag. Overdenk Mormons leringen en
kijk hoe ze getuigen van de macht van de verzoening van Jezus
Christus.

De Schriften begrijpen

Moroni 8:8–24 – De kinderdoop
In 1830 is aan de profeet
Joseph Smith verteld dat
‘kleine kinderen sedert de
grondlegging der wereld
[door Christus] zijn verlost.
(. . .) Aan Satan is geen macht
gegeven om kleine kinderen
in verzoeking te brengen,
daarom kunnen zij niet
zondigen, voordat zij verant-
woordelijk jegens Mij worden’
(LV 29:46–47). Een jaar later,
in 1831, heeft de Heer aan
de profeet geopenbaard dat
kinderen vanaf acht jaar
verantwoordelijk zijn. (Zie
LV 68:25–27.)

Moroni 8
De doop en kleine kinderen

De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 8 en maak daarbij opgave A en B.

Wat zou je kunnen zeggen?

Jullie buren zijn geen lid van de kerk. Hun pasgeboren baby is
plotseling gestorven. Lees Moroni 8:5–22 nog eens door en schrijf
een troostende brief, gebaseerd op de leringen van Mormon.
Vertel in je brief ook hoe Mormon uitlegt waarom kleine kinderen
niet gedoopt hoeven te worden.

Breng de tekst in verband met
een verhaal

Lees Moroni 8:25–26 en noteer de beginselen die in het volgende
verhaal verduidelijkt worden:

Thomas heeft zich gisteravond laten dopen. Hij is negentien en
hoorde voor het eerst op de universiteit van een vriend iets over
de kerk. Toen de zendelingen hem de lessen hadden gegeven,
dronk hij geen koffie, thee en bier meer. Hij vindt het fijn in de
kerk en heeft nieuwe vrienden gekregen. Zijn oude vrienden
zeggen dat hij veranderd is – dat hij een beetje terughoudender
en bedachtzamer, volwassener is geworden, maar niet meer zo
leuk. Thomas verheugt zich op zijn leven in de kerk. Hij hoopt
op zending te gaan zodra hij een jaar lid is van de kerk, zodat
hij kan zorgen dat anderen vinden wat hij gevonden heeft.

Kort na aankomst in het beloofde land profeteerde Lehi tot zijn
volk dat, als zij ‘nadat zij zulke grote zegeningen uit de hand
des Heren hebben ontvangen’, ‘de Heilige Israëls, de ware
Messias, hun Verlosser en hun God zullen verwerpen, (. . .) de
oordelen van Hem, Die rechtvaardig is, op hen zullen rusten’
(2 Nephi 1:10). Hij zei dat God ‘hun de landen, die zij bezitten
[zou] ontnemen en [zou] maken dat zij worden verstrooid en
geslagen’ en dat ‘er onder hen bloedvergieten en grote bezoe-
kingen’ zouden zijn (vss. 11–12). Zoek tijdens het lezen van
Mormons brief aan zijn zoon, Moroni, naar redenen waarom
Lehi’s profetie op het punt stond in vervulling te gaan. Welke
lessen uit Moroni 9 kunnen voor jou een hulpmiddel zijn om
de goddeloosheid in de huidige wereld te weerstaan?

De Schriften begrijpen

Mormon 9:9 – Waarom is de wet van kuisheid
zo belangrijk?
Ouderling Richard G. Scott, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Seksuele onreinheid is een hindernis 

Moroni 9
Weinig hoop voor de Nephieten
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voor het ontvangen van ingevingen van de Heilige Geest met
alle bijbehorende verheffende, verhelderende en machtgevende
vermogens. Ze gaat gepaard met krachtige lichamelijke en
emotionele stimulatie. Na verloop van tijd schept ze een onbevre-
digbaar verlangen dat de overtreder tot steeds ernstiger zonde
brengt. Ze brengt zelfzucht teweeg en kan voeren tot agressieve
handelingen, zoals mishandeling, abortus, seksueel misbruik en
geweldsmisdrijven. Een dergelijke stimulatie kan leiden tot
homoseksueel gedrag. Ze is slecht en absoluut verkeerd.’ (De Ster,
januari 1995, blz. 34.)

De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 9 en maak daarbij opgave A en B.

Lever het bewijs

In Moroni 9:4 vreesde Mormon dat de Geest van de Heer de
Nephieten had verlaten.

1. Lees Moroni 9:1–20 nog eens door en schrijf tien zinnen
waarmee je aantoont dat Mormon daarin gelijk had.

2. Lees de verzen 21–26 en schrijf een alinea waarin je een
samenvatting geeft van Mormons gevoelens.

3. Geef antwoord op de vragen die Mormon in de verzen 13–14
aan zijn zoon stelde.

4. Beschrijf wat volgens jou ‘gevoelloos’ (vs. 20) betekent.
Welke tekens van die toestand zie je in deze tijd?

Geef je mening

Lees Moroni 9:9 en leg uit waarom volgens jou kuisheid en
deugd ‘het liefste en kostbaarste boven alles’ zijn.

Aan het begin van het schooljaar ben
je begonnen met een dagelijkse studie
van het Boek van Mormon, dat van
Jezus Christus en het heilsplan

getuigt. Nu is het moment
aangebroken om je gedachten

over het Boek van Mormon
en je getuigenis ervan te
beoordelen. Je getuigenis
moet sterker zijn
geworden omdat je veel

verlossende beginselen die in
dit boek staan, hebt toegepast. 

Je bent nu toe aan het laatste hoofdstuk van het Boek van
Mormon, maar dit moet niet de laatste keer zijn dat je in dit
heilige boek leest en het bestudeert. Maak de studie van dit boek
tot een levenslange bezigheid waardoor je ‘tot Christus [komt]
en in Hem volmaakt [wordt]’ (Moroni 10:32). 

De Schriften bestuderen
Bestudeer Moroni 10 en maak daarbij opgave A en een van de
andere opgaven (B–D).

Tekstenbeheersing – Moroni 10:4–5

1. Lees Moroni 10:3–7 en noteer
wat we moeten doen om
‘de waarheid van alle dingen’
te weten te komen.

2. Schrijf een dagboekfragment
waarin staat: (1) je getuigenis
van het Boek van Mormon,
(2) hoe je getuigenis gegroeid
is doordat je de raad in die
verzen hebt opgevolgd, en
(3) hoe je getuigenis veranderd
is doordat je dit jaar het Boek
van Mormon bestudeerd hebt.

Moroni 10
Een getuigenis van het

Boek van Mormon

Moroni
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Noem de gaven van de Geest

In Moroni 10:8–19 vind je voorbeelden van de gaven van de
Geest.

1. Schrijf in je aantekenschrift welke gaven Moroni noemde.

2. Waarom zouden mensen die gaven van God krijgen?

3. Leg uit hoe die gaven jou, je familie en anderen kunnen helpen
dienstbaar te zijn.

Maak de zin af

Maak aan de hand van wat je in Moroni 10:24–29 te weten komt,
de volgende zinnen af:

1. Wee allen, die in hun zonden sterven, want. . .

2. Iedereen zal de waarheid weten als. . .

3. Het is mogelijk de waarheid te weten door. . .

Denk aan een ervaring

Denk aan wat je tijdens het seminarie van dit jaar ervaren
hebt en beantwoord de volgende vragen over Moroni
10:32–34:

1. Vers 32: Door welke ervaring ben je ‘tot Christus’ gekomen
en heb je je ‘van alle goddeloosheid’ onthouden?

2. Vers 33: Door welke les van dit jaar heb je het verlangen
gekregen om ‘heilig (. . .) en zonder smet’ te worden?

3. Vers 34: Welke andere profeet in het Boek van Mormon
heeft dezelfde leer verkondigd als Moroni in dit vers?
(Zie Jakob 6:13.)



Mogelijke locaties in het Boek van Mormon 
(ten opzichte van elkaar)
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Noordelijk land

Woestenij

Smalle landengte

Overvloed

Noordelijk zee
Noordelijke zee

Mulek Omner
Gid

Morianton
Lehi

Jershon
Moroni

Gideon

Ammonihah
De heuvel

 Manti
De heuvel Amnihu

Antionum

Nephihah

Aäron
Judea

Sidom
Noach

MinonAntiparah

Cumeni Zeezrom

Melek
Manti

De heuvel Riplah

Zuidelijke
wildernis

Wildernis
Hermounts

Rivier Sidon

Smalle strook wildernis

Oostelijke
wildernis

Oostelijke zee

Westelijke zee

Amulon

HelamNephi (Lehi-Nephi)

Mormon

Shilom
Middoni

Midian
Jeruzalem

Shemlon

Shimnilom

Eerste erfland

LemuëlIsmaël

Zarahemla

Mogelijke ligging van de gebieden in het Boek van Mormon ten opzichte van elkaar, gebaseerd op 
inwendig bewijs. Men moet niet trachten de plaatsen op deze kaart te identificeren met bestaande 
geografische locaties. Oorspronkelijk vervaardigd door Daniel H. Ludlow en gebruikt met zijn 
toestemming.
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